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UMOWA O PRZENIESIENIE  

PRAW AUTORSKICH DO UTWORU  

POD WARUNKIEM 

 

Zawarta w Warszawie w dniu………………………. 2012 r. pomiędzy:  

Ministerstwem Sportu i Turystyki – Skarbem Państwa, z siedzibą w Warszawie, 00-082, ul. 

Senatorska 14,   

NIP: 526-287-36-02, reprezentowanym przez: 

 

Pana Jacka Foksa – Podsekretarza Stanu działającego w imieniu Ministra Sportu  

i Turystyki na podstawie upoważnienia nr  2/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 

…………………………………………………zwanym dalej „Uczestnikiem Konkursu”, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający oświadcza, że  

1) planuje zorganizować prace polegające na opracowanie czasopisma „Sport 

Wyczynowy”, zwane dalej w skrócie Pracą; 

2) jest Organizatorem Konkursu na opracowanie czasopisma „Sport Wyczynowy”, 

zwanego dalej w skrócie Konkursem.  

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:  

1) samodzielnie opracował i złożył pracę konkursową: koncepcja czasopisma „Sport 

Wyczynowy”, zwaną dalej w skrócie Koncepcją,  

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Koncepcji nie są w żaden 

sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Koncepcja nie 

narusza praw osób trzecich; 

3) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Koncepcji; 

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

z opracowań Koncepcji; 

5) prawa i zezwolenia, o których mowa w postanowieniach poniższych, obejmują całość 

praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Koncepcji w zakresie określonym  

w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający oświadcza, że przyjął Koncepcję w otrzymanej formie bez zastrzeżeń. 

 

§ 2. 
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1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich zaspokojenia  

i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

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

z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do 

przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego 

zwolnienia z udziału w sprawie. 

 

§ 3. 

Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi Konkursu na rozporządzanie  

i korzystanie z opracowań przedmiotu Umowy oraz przenosi na Organizatora Konkursu uprawnienie 

do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań przedmiotu Umowy (prawo 

zależne). Rozporządzenie prawami, odnosi się także do obszaru poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i nie jest ograniczone czasowo. Organizator Konkursu może korzystać z przedmiotowych 

autorskich praw majątkowych także w językach obcych.  

 

 

§ 4. 

Zamawiający jest uprawniony do dowolnego wykorzystywania Koncepcji, w tym jej fragmentów, 

we wszelkich działaniach promujących Pracę. Zamawiający jest uprawniony  

w szczególności do produkcji wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych wykorzystujących 

Koncepcję lub jej fragmenty. 

 

§ 5. 

1. Zamawiający korzystać będzie z Koncepcji z poszanowaniem autorskich praw osobistych 

Uczestnika Konkursu, a to poprzez zamieszczanie imienia i nazwiska lub firmy Uczestnika 

Konkursu jako autora Koncepcji podczas korzystania na każdym z pól eksploatacji objętych 

umową.  

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w takim 

zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do dowolnej eksploatacji Koncepcji przez 

Zamawiającego, w szczególności w uprawnienie Zamawiającego do naruszenia integralności 

Koncepcji.  

 

§ 6. 

Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym uprawomocnienia się wyników Konkursu.  

 

§ 7. 

1. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie: 

1) w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego działań promocyjnych polegających na 

sprzedaży lub przekazywaniu w innej formie Koncepcji, 
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2) za korzystanie przez Zamawiającego z Koncepcji na każdym odrębnym polu eksploatacji.   

 

§ 8. 

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 Strona nie ponosi odpowiedzialności.  

 

§ 9. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

 

 

 

§ 11. 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Podpisy Stron: 

 

 

Zamawiający  

 

Uczestnik Konkursu 

 
 


