
Załącznik nr 2  
do Regulaminu wykorzystywania logo  

oraz szablonów materiałów promocyjnych 
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu COP24 
 

- Wzór zgody - 

Adresat 

 

 

 

I. Udzielam (wpisać nazwę podmiotu) ………………………………………………………...… 

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na warunkach określonych w niniejszej zgodzie  
i w Regulaminie wykorzystywania logo oraz szablonów materiałów promocyjnych Konferencji 
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 

 

na wykorzystanie logo Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP24  
w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku. 

Logo może być wykorzystywane w całości, wyłącznie w celu promocji Konferencji, na następujących 
polach eksploatacji: 

 

 
POLA EKSPLOATACJI WYKORZYSTYWANIA LOGO KONFERENCJI COP24 

 

 
utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku; 

 wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych; 

 
użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom 
trzecim; 

 wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; 

 
rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.; 

 

 

…………………………….. 

(podpis) 

 

 



II. Udzielam (wpisać nazwę podmiotu) …………………………………………………… 

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na warunkach określonych w niniejszej zgodzie  
i w Regulaminie wykorzystywania logo oraz szablonów materiałów promocyjnych 
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
COP24 

 

na wykorzystanie szablonów materiałów promocyjnych Konferencji Narodów Zjednoczonych  
w sprawie Zmian Klimatu COP24: 

a. plakat B1              b. roll-up 80/200            c. winder 80/200    

w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku. 

Szablony mogą być wykorzystywane w całości, wyłącznie w celu promocji Konferencji, na 
następujących polach eksploatacji: 

 
 

POLA EKSPLOATACJI WYKORZYSTYWANIA SZABLONÓW 
MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH KONFERENCJI COP24 

 utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku; 

 wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych; 

 użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom 
trzecim; 

 wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań  
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; 

 rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet 

 

 

…………………………….. 

(podpis)  



III. Wyrażam (wpisać nazwę podmiotu) …………………………………………………… 

na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań szablonów materiałów promocyjnych 
Konferencji COP24: 

 

1. Forma/rodzaj materiału promocyjnego: 

a. plakat B1           b. roll-up 80/200          c. winder 80/200   

2. Rodzaj opracowania: 
 

   tłumaczenie obszarów edytowalnych w celu stworzenia wersji językowej zgodnej z językiem 
oficjalnym w kraju Wnioskodawcy, tj. językiem …........................... 

   tłumaczenie obszarów edytowalnych w celu stworzenia wersji językowej zgodnej z językiem 
oficjalnym w kraju Wnioskodawcy, tj. językiem …........................... 

Opracowania szablonów materiałów promocyjnych mogą być wykorzystane na następujących polach 
eksploatacji: 

 
 

POLA EKSPLOATACJI ROZPOWSZECHNIANIA I KORZYSTANIA Z 
OPRACOWAŃ SZABLONÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH  

KONFERNECJI COP24 

 
utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku; 

 wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych; 

 
użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom 
trzecim; 

 
wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań  
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; 

 
rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.; 

 

 

 

…………………………….. 

(podpis)  
Biuro ds. Organizacji Konferencji COP24 
Ministerstwo Środowiska 
ul. Wawelska 54/51, 00-922 Warszawa 
e-mail:cop24@mos.gov.pl 
www.cop24.gov.pl 


