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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr 330/2016 

Zarządu Spółki TVP S. A. 

z dnia 28.06. 2016 r.  

 

 

Umowa 

 

zawarta dnia …………………………… 2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

 

TELEWIZJĄ POLSKĄ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i 

kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł, zwaną dalej 

„Telewizją”, reprezentowaną przez:   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                 

 a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………. 

 

Numer koncesji KRRiTV na rozpowszechnianie programu na terenie 

Polski......................................................................... z dnia................................. 

zwaną dalej  „Licencjobiorcą”   

 

łącznie zwanymi „Stronami” 

 

 

Zważywszy na to, iż Strony zgodnie przyznają, że współpraca służyć będzie ich interesom, 

promocji Światowych Dni Młodzieży i Wizyty Ojca Świętego w Polsce oraz promocji 

działalności gospodarczej Telewizji, to Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej 

treści. 

 

§ 1  

1. Niniejsza Umowa dotyczy udostępnienia Licencjobiorcy sygnału telewizyjnego 

do wszystkich transmisji „na żywo” wyprodukowanych przez Telewizję z uroczystości 

Światowych Dni Młodzieży oraz Wizyty Ojca Świętego w Polsce, które odbędą się 

w dniach 26 - 31 lipca 2016 r., a których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy, zwanego dalej Sygnałem oraz udzielenia licencji do materiałów zawartych 

w Sygnale na zasadach określonych poniżej. 

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Załącznik Nr 2: „Zasady udostępniania 

transmisji na żywo Światowych Dni Młodzieży oraz Wizyty Ojca Świętego w Polsce             
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w dniach 26 - 31 lipca 2016 r.”, zwany dalej Zasadami, z którym Licencjobiorca 

zapoznał się i zobowiązuje się do niego stosować. 

 

§2 

1. Telewizja na mocy niniejszej Umowy udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji 

na wykorzystanie Sygnału „na żywo” oraz w okresie do 7 dni po zakończeniu 

Światowych Dni Młodzieży oraz Wizyty Ojca Świętego w Polsce w dniach 26 - 31 lipca 

2016 r. w programie telewizyjnym rozprowadzanym przez Licencjobiorcę pod nazwą: 

................................................................................... 

2. Sygnał może być wykorzystywany przez Licencjobiorcę na terytorium całego świata  

z wyłączeniem terytorium Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, w języku polskim 

oraz nie może być udostępniany, ani odsprzedawany stronom trzecim. 

3. Telewizja umożliwi Licencjobiorcy dostęp do Sygnału w lokalizacjach wskazanych  

w „Informacji o dostępności sygnału transmisji TVP S.A. podczas Światowych Dni 

Młodzieży Kraków 2016 i Wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce w dniach 26 - 31 

lipca 2016 r. dla nadawców krajowych”, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. Licencjobiorca może uzyskać dodatkowe informacje techniczne od 

koordynatora Umowy, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej Umowy.   

4. Podane w Załączniku nr 1 godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od Telewizji, a leżących po stronie organizatora uroczystości, o których 

mowa w §1 ust. 1. W przypadku bieżących zmian programu uroczystości, o których 

mowa w §1 ust. 1, lista transmisji, do których udostępniany będzie Sygnał, będzie na 

bieżąco aktualizowana przez koordynatora Umowy, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1          

lit. b niniejszej Umowy, poprzez publikację zmienionej listy na stronie internetowej 

pod adresem: dystrybucja.tvp.pl.   

5. Licencjobiorca zobowiązuje się poinformować koordynatora Umowy, o którym mowa  

w §7 ust. 1 pkt 1 lit. c, o wykorzystaniu Sygnału lub fragmentów jego utrwaleń w ciągu 

24 godzin od pierwszego nadania.  

 

§ 3  

1. Za korzystanie z Sygnału TVP S.A. zgodnie z niniejszą Umową i Zasadami 

Licencjobiorca uiści na rzecz Telewizji opłatę w wysokości 1 000 zł (jednego tysiąca 

złotych) plus należny podatek VAT. 

2. Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej 

przez Telewizję przelewem na rachunek bankowy Telewizji wskazany na fakturze,  

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Licencjobiorcę faktury. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Telewizji kwotą 

wskazaną w fakturze, o której mowa w ust. 2. 

4. W przypadku braku dokonania przez Licencjobiorcę płatności w terminie określonym  

w ust 2, Telewizja obciąży Licencjobiorcę odsetkami ustawowymi. 

 

§ 4  

1. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Sygnału w ramach programu 

telewizyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, w tym z tytułu naruszenia praw osób trzecich. 

2. Korzystanie z Sygnału niezgodne z warunkami niniejszej Umowy, w tym Zasadami,  

w szczególności nie umieszczenia w materiałach emitowanych z wykorzystaniem 
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Sygnału wszelkich informacji określonych w Zasadach, uważa się za naruszenie praw 

Telewizji pociągające obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł. 

(dziesięciu tysięcy złotych) za każde naruszenie, w ciągu 14 dni na rachunek bankowy 

Telewizji wskazany w wystawionej nocie księgowej. 

3. Telewizji przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych oraz innych roszczeń przewidzianych 

prawem. 

§5 

1. Jeżeli niniejsza Umowa wymaga doręczenia pisma, Stronę uznaje się za powiadomioną, 

jeżeli druga Strona wyśle pismo listem poleconym na adres wskazany w niniejszej 

umowie jako siedziba danej Strony. W przypadku zmiany siedziby, Strona, której 

to dotyczy jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie drugą stronę listem poleconym,              

w którym poda swoją siedzibę i adres dla doręczeń. 

2. Jeżeli Strona nie wykona obowiązku powiadomienia o zmianie swojego adresu, pismo 

skierowane na adres podany w niniejszej Umowie będzie uznane za skutecznie doręczone 

tej Stronie. W takim przypadku Strona, która nie wykonała obowiązku powiadomienia 

nie będzie mogła się powołać na brak doręczenia pisma. 

 

§6 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, które uzyskają 

w związku z realizacją niniejszej Umowy, a mogących naruszyć interes programowy, 

ekonomiczny, finansowy, prawny lub dobre imię drugiej Strony.  

2. Zobowiązanie do zachowania w poufności, informacji o których mowa w ust. 1, 

nie dotyczy informacji: 

a) które są publicznie dostępne, 

b)  których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa,  

c)  na których ujawnienie druga Strona wyraziła zgodę na piśmie. 

3. Zobowiązanie do zachowania w poufności informacji, o których mowa w ust. 1, 

nie dotyczy informacji udostępnionych pracownikom lub współpracownikom Stron,                      

w zakresie niezbędnym dla celów realizacji niniejszej Umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania w poufności informacji, o których mowa w ust. 1, obejmuje 

w szczególności zobowiązanie do podjęcia, wobec informacji otrzymanych od drugiej 

Strony, wszelkich niezbędnych środków w celu zachowania ich w poufności, w tym 

do poinformowania o konieczności ochrony informacji wszystkich osób, którym 

informacje zostaną udostępnione w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy. 

5. Zobowiązanie do zachowania w poufności informacji, o których mowa w ust. 1, jest 

ważne w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jego zakończeniu 

 

§7 

1. Strony wyznaczają następujących koordynatorów Umowy:  

1) ze strony Telewizji: 

a) w kwestiach technicznych: Pan Paweł Wdowiak,                                                    

e-mail: Pawel.Wdowiak@tvp.pl, tel.: 785 985 454 

b) w kwestiach programowych: Pani Joanna Filipiak,                                                        

e-mail: Joanna.Filipiak.@tvp.pl, tel.: 785 985 576 

c) w pozostałych kwestiach związanych z wykonaniem niniejszej umowy:                         
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Pani  Barbara Jelonek, e-mail: Barbara.Jelonekl@tvp.pl, tel.: (22) 547 86 06 oraz  

519 040 091 

2) ze strony Licencjobiorcy -  Pani/Pan……, e-mail: …..@....., tel. … 

2. Strona ma prawo zmienić wyznaczonego przez tę Stronę koordynatora umowy poprzez 

pisemne powiadomienie drugiej Strony o nazwisku, kontaktowym adresie e-mail oraz 

numerze telefonu nowego koordynatora Umowy. Zmiana koordynatora Umowy nie 

stanowi zmiany Umowy. 

§8 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem §2 ust. 4 i § 7 ust. 2. 

2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej Umowy, będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Telewizji. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy      

z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)  

z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszystkie wymienione w treści umowy Załączniki stanowią jej integralną część. 

5. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla 

Telewizji, a jeden dla Licencjobiorcy. 

 

 

           Licencjobiorca                                                                   Telewizja 

 

…………………………………...                             …. …………………………………   
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