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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

UMOWA 
O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

 
zawarta w Piaskach w dniu.................. 2013 r. pomiędzy: 
Gminą Piaski, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski, NIP: 712-29-78-584  REGON: 
431019945,  
zwaną w dalszej części Umowy „Gminą”, reprezentowaną przez : 
 
Burmistrza - Ryszarda Siczka 
 
a 
.........................................., zamieszkałym w/z siedzibą w:.....................................................,  
NIP…   REGON… 
 
Laureatem Konkursu na znak graficzny (logo) projektu graficznego – znaku Certyfikatu Szlaku 
Jana III Sobieskiego w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na 
Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” ogłoszonego w dniu 1 sierpnia 2013 r., 
 
zwanym w dalszej części „Laureatem", 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 [Przedmiot umowy] 
 

W związku z otrzymaniem nagrody w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu na Znak graficzny 
programu, Laureat jako autor nagrodzonej pracy oświadcza, że: 
 
1) jest autorem i twórcą załączonych projektów Znaku, przekazanych do Konkursu na znak 
graficzny organizowanego przez Gminę Piaski; 
2) Znak został stworzone bez udziału osób trzecich oraz bez zaciągania do dnia dzisiejszego 
jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały prawo Laureata do przeniesienia 
przysługujących praw na Gminę; 
3) Znak stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest 
wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które 
mogłyby narazić Gminę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub 
rozpowszechniania Znaku. 
 
 

§ 2 [Przeniesienie praw autorskich] 
 
1. Z chwilą odebrania nagrody na Gminę przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe 
do zgłoszonego projektu Znaku. 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas  
nieograniczony, bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje prawo do: 
a. wyłącznego używania i wykorzystania Znaku we wszelkiej działalności promocyjnej, 
reklamowej i informacyjnej prowadzonej rzecz Gminę i podmiotów przez nią wskazanych,  
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b. utrwalania i zwielokrotniania Znaku wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi, 
drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, 
cyfrowymi,  
c. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu Znaku na wszelkiego rodzaju nośnikach 
elektronicznych,  
d. publicznego wystawiania i wyświetlania Znaku na wszelkich wystawach, imprezach, 
spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach realizowanych przez Gminę i podmioty działających 
na rzecz Organizatora, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności  przez pocztę 
elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci  komputerowe,  
e. odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, wszelkimi technikami odtworzeń, 
nadań i reemisji,  
f. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 
promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem Znaku, 
g. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia Znaku certyfikatu w Internecie, 
rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, 
telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
h. publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia Znaku, 
i. do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Znakiem w kraju i za granicą,  
j. zarejestrowania jako znaku towarowego, 
k. oznaczania produktów i usług wytworzonych w ramach programu „Marka lokalna szansą 
rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” wszelkimi 
technikami graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, 
wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi. 
3. Gmina jest uprawniona do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do Znaku 
oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
4. Laureat wraz z autorskim prawami majątkowymi przenosi na Gminę wyłączne prawo do 
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Gmina może według 
własnego uznania dokonywać modyfikacji lub poprawek Znaku nabytego na mocy niniejszej 
umowy. 
5. Gmina nabywa prawo własności wszystkich egzemplarzy, na jakich projekt Znaku graficznego 
został złożony w ramach Konkursu. 
6. W przypadku pojawienia się w przyszłości pól eksploatacji nie wymienionych w ust. 2, 
zostaną one przeniesione nieodpłatnie na Gminę, na polach eksploatacji wskazanych przez w 
odrębnej umowie. 
7. Laureat oświadcza, że wydanie nagrody w Konkursie powyżej wyczerpuje jego wszelkie 
roszczenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do Znaku na zasadach i polach eksploatacji 
określonych niniejszą Umową.  
 

§ 3. [Postanowienia końcowe] 
1. Laureat udziela Gminie nieodwołalnej zgody na rozpowszechnianie Znaku bez wskazywania 
imienia i nazwiska Laureata oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu. 
2. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że Znak narusza ich 
prawa, Laureat na żądanie Gminy na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając 
bezwarunkowo Gminę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty 
obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd. 
3.  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj ą w szczególności przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. 
4. W przypadku wątpliwości co do treści Umowy i użytych w niej pojęć, ich wykładni należy 
dokonywać w oparciu o treść Regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego – znaku 
Certyfikatu Szlaku Jana III Sobieskiego w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju 
przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim, a przede wszystkim w 
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oparciu o cel Konkursu, jakim jest opracowanie Znaku na potrzeby jego pełnego 
wykorzystywania do identyfikacji wizualnej Certyfikatu Szlaku Jana III Sobieskiego oraz do 
promowania i podnoszenia rangi procesu certyfikacji w ramach programu „Marka lokalna 
szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”.  
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla Gminy. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje 
Gmina, 1 egzemplarz Laureat. 
 

 

 

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

                Gmina                                                                                                                              Laureat 

 


