
Załącznik nr 2 do Porozumienie nr ………  
dotyczące współpracy w zakresie rozwoju i oferty produktów  

Perimeter Protection Group GmbH - PPG z dnia ………

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych w toku konkursu studialnego na opracowanie 
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej małej architektury za pomocą CityProtector M40 / M50 firmy 

Perimeter Protection Group GmbH

zawarta w dniu …………………….. w Krakowie (zwana dalej: „Umową”), pomiędzy: 
Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie 31-155 Kraków ul. Warszawska 24, NIP 
675-000-62-57, REGON 000001560,  
zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora PK przez: 
Dziekana Wydziału Architektury 
a Panią/Panem* 

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

studentem ............. roku studiów I stopnia/ II stopnia* na Wydziale Architektury, zamieszkałym 
w .................................................. przy ul. ....................................................................... legitymującym się 
dowodem osobistym nr ..................................... PESEL: ……………………………….zwanym dalej „Autorem”, 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”

§1

Autor oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej zgłoszonej do organizowanego przez Perimeter Protection 
Group GmbH (Sp.z.oo.) i Uczelnie konkursu studialnego na opracowanie koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej małej architektury za pomocą CityProtector M40 / M50 firmy Perimeter Protection Group 
GmbH, zwanego dalej „Konkursem” i przysługuje mu pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak osobistych do 
tej pracy, zwanej dalej „Opracowaniem”.

§ 2

1. Z chwilą wydania Opracowania Uczelni Autor nieodpłatnie przenosi na rzecz Uczelni bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, pełne przysługujące autorskie prawo majątkowe do Opracowania na polach 
eksploatacji znanych w chwili ich wydania Uczelni, a w szczególności w zakresie:

1)utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy Opracowań w 
całości lub w części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci 
komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na 
wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia 
egzemplarzy Opracowań czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy,

2)wprowadzania Opracowań w całości lub w części oraz egzemplarzy nośników, na których 
Opracowania utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników, poprzez 
rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą 
sieci Internet i Intranet, a także publikowanie w formie wydruku,

3)rozporządzania, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opracowania w całości lub w 
części utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem tych oryginałów albo 
egzemplarzy

4)obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opracowania w całości lub w części utrwalono, w 
tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem tych oryginałów albo egzemplarzy,

5)wykorzystywania Opracowań w całości lub w części do wykonywania materiałów reklamowych i 
promocyjnych, strategii, koncepcji, planów, itp., oraz ich rozpowszechniania, w tym w szczególności w 
przekazach mających na celu informowanie lub promocję,

6)udostępniania w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

7)tłumaczenia Opracowań w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz w zakresie 
zmiana i przepisywania na inny rodzaj zapisu bądź systemu,

8)publicznej prezentacji Opracowań w całości lub w części, w tym na wystawach, w środkach masowego 
przekazu, w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych,

9)publicznego udostępniania Opracowań w całości lub w części, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.



2. Autor nieodpłatnie przenosi na Uczelnię prawo do wyrażania zgody na wykonywanie utworów zależnych. 
Autor nieodpłatnie przenosi na Uczelnię wyłączne prawo do rozporządzania Opracowaniami na polach 
eksploatacji określonych w ust. 1. Autor udziela nieodpłatnie Uczelni:

1)zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Opracowania (lub 
jego poszczególnych elementów), tj. prawo korzystania z takich opracowań i rozporządzania nimi, na 
polach eksploatacji wskazanych powyżej – w ust.1 i w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez 
Uczelnie stosownie do postanowień niniejszego paragrafu;

2)wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 
Opracowania (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na korzystanie i 
rozporządzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej – w ust.1.

3. Autor oświadcza, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń  od osób 
trzecich oraz nie narusza praw osób trzecich. W szczególności Autor gwarantuje, że w dniu wydania 
Uczelni Opracowań wskazane w paragrafie   1 i 2 umowy majątkowe prawa autorskie Autora nie będą w 
niczym i przez nikogo ograniczone, będą wolne od wad prawnych, a także nie będą naruszać praw 
majątkowych  ani dóbr osobistych osób trzecich. 

§ 3

1. Strony zgodnie oświadczają, że z niniejszej umowy nie wynika obowiązek do korzystania z wydanych mu 
przez Autora Opracowań, w tym obowiązek ich rozpowszechniania.

2. Uczelnia zapewnia, że każdorazowa publikacja Opracowań zawierać będzie informację o Autorze.

3. Autorowi przysługuje nieograniczone czasowo i terytorialnie, uprawienie do nieodpłatnego korzystania ze 
stworzonych przez siebie Opracowań w zakresie prezentacji własnego dorobku artystycznego i naukowego.

§ 4

Z chwilą wydania egzemplarzy Opracowań nieodpłatnie przechodzi prawo własności egzemplarzy nośników, na 
których Opracowania te zostały utrwalone.

§ 5

1. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia lub korespondencja związana z umową winna być doręczana w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności, osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na 
poniższe adresy Stron:

Dla Uczelni: Politechnika Krakowska Wydział Architektury. Ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków

Dla Autora:…………………………………………………………………………………………………

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych teleadresowych pod 
rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne.

§ 6

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. Wszelkie spory związane z umową i jej wykonywaniem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Uczelni.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw: O prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.) Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r.) a także Kodeks 
cywilny.

………………………         ……………………….

Uczelnia Autor


