
Załącznik nr 3  

do Regulaminu na projekt Logo Powiatu Polickiego 

 

 

 

Umowa o przeniesienie praw autorskich do utworu plastycznego  

– Logo Powiatu Polickiego 

 

 

zawarta w dniu .............................. r. w Policach pomiędzy: 

 

Powiatem Polickim z siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, NIP:851-25-50-

469, reprezentowanym przez: 

Andrzeja Bednarka – Starostę Polickiego,   

Pawła Mirowskiego – Wicestarostę Polickiego, 

zwanymi dalej „Powiatem”, 

 

a  

 

............................................................................................., 

zwanym dalej „Autorem”  

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał oryginalne dzieło plastyczne: „Logo Powiatu 

Polickiego”, które zostało wyłonione w konkursie organizowanym przez Wydział Promocji               

i Informacji Starostwa Powiatowego w Policach, zwane dalej w umowie „Dziełem”. 

2. Powiat oświadcza, że przyjął Dzieło w otrzymanej formie bez zastrzeżeń.  

 

§ 2 

 

1. Autor oświadcza, że: 

a) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Dzieła nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że Dzieło to nie narusza praw 

osób trzecich; 

b) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła oraz nie będzie 

udzielał takich licencji osobom trzecim w przyszłości; 

c) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie                       

z opracowań Dzieła; 

d) prawa i zezwolenia, o których mowa w § 4 poniżej, obejmują całość praw i zezwoleń, 

niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresie określonym w niniejszej umowie. 

 

 

§ 3 

 

1. W przypadku wystąpienia przeciwko Powiatowi przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Autor zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia 

Powiat od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 



2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających               

z powyższych tytułów przeciwko Powiatowi, Autor będzie zobowiązany do przystąpienia                 

w procesie do Powiatu i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału                  

w sprawie. 

 

§ 4 

 

1. Na mocy niniejszej umowy, Autor przenosi na Powiat autorskie prawa majątkowe do Dzieła, 

na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich 

egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,                

a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) wykorzystywania Dzieła w zakresie działań promocyjnych Powiatu samodzielnie lub                 

z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania Dzieła na znaczkach, 

plakietkach, plakatach, odznaczeniach lub innych technikach.  

2. Autor udziela Powiatowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Dzieła,                      

w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

3. Powiat ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania 

ich imieniem i nazwiskiem Autora. Autor upoważnia także Powiat do wykonywania jego 

autorskich praw osobistych. 

4. Powiat ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania                               

z uzyskanych zezwoleń. 

5. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie 

Powiatowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz 

zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

6. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Powiat własności egzemplarza Dzieła.  

7.  Przeniesienie praw opisanych w paragrafie 4 ust. 1-4 umowy następuje z chwilą przyjęcia 

Dzieła przez Powiat. 

 

 

§ 5 

 

1. Przeniesienie praw własności egzemplarza Dzieła i praw autorskich do Dzieła na określonych 

polach eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym 

w niniejszej umowie następuje nieodpłatnie, w wyniku wyłonienia Autora w drodze konkursu 

i przyznania nagrody pieniężnej Autorowi w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc 

złotych), pomniejszonej o należny podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne opłaty.  

 

 

§ 6  

 

Strony niniejszej umowy odpowiadają wobec siebie za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, chyba że niewykonanie lub 



nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Powiat nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 7 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

                                                                     § 9 

 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla Powiatu. 

 

                                                                     § 10 

 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

       Powiat Autor 

 

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

 

 

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

 


