
Strona 1 z 3 
 

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Konkursu 
 

 

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 dot. kampanii społecznej mającej na celu promowanie 

aktywności sportowej, w szczególności na obiektach sportowych wybudowanych w 

ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”, zwane 

dalej w skrócie Pracą; 

2) jest Organizatorem Konkursu na opracowanie koncepcji kampanii społecznej mającej 

na celu promowanie aktywności sportowej, w szczególności na obiektach 

sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje 

Boisko – Orlik 2012”, zwanego dalej w skrócie Konkursem.  

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:  

1) samodzielnie opracował i złożył pracę konkursową: koncepcja kampanii społecznej 

mającej na celu zwiększenie oraz wprowadzenie różnorodnej aktywności sportowej 

na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 

2012”, zwaną dalej w skrócie Koncepcją, 

2) Koncepcja kampanii składa się ze strategii kampanii, koncepcji realizacji kampanii w 

mediach, koncepcji scenariuszowej, koncepcji artystycznej, które to elementy w 

szczególności podlegają postanowieniom niniejszej umowy. 

3) 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; 

4) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Koncepcji; 
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5) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie  

z opracowań Koncepcji; 

6) 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. 

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, których przedmiotem jest rzeczywiste lub 

domniemane naruszenie praw osób trzecich do autorskich praw majątkowych przeniesionych na 

warunkach określonych w niniejszej umowie, Zamawiający poinformuje Uczestnika Konkursu o 

takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie 

sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności w przypadku wytoczenia w 

związku z tym przeciwko zamawiającemu powództwa, Uczestnik Konkursu wystąpi z interwencją 

uboczną po stronie Zamawiającego oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty 

obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego.  

 

§ 3. 

1. Uczestnik Konkursu przenosi majątkowe  prawa autorskie do tej Koncepcji na rzecz 

Organizatora Konkursu w zamian za nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie z 

wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej na następujących polach 

eksploatacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji elektronicznej i zapisu magnetycznego, 

b. wprowadzanie do pamięci komputera, 

c. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, publiczne wystawianie, 

wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d. rozpowszechnianie, publikowanie, wielokrotne wyświetlanie utworu zgodnie z 

przeznaczeniem pod adresami domenowymi Zamawiającego, 

e. publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie 

publikacji papierowej, folderów reklamowych, plakatów, ulotek i innych o podobnym 

charakterze, 

f. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. 

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. 
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§ 4. 

Z tytułu dokonanego przeniesienie praw, o których mowa w § 3 zamawiającemu nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie.     

 

§ 5. 

Zamawiający będzie eksploatował koncepcje w sposób wynikający z umowy, tak aby nie naruszyć 

praw osobistych Uczestnika Konkursu.   

 

§ 6. 

Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym uprawomocnienia się wyników Konkursu.  

 

§ 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 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.) 

 

§ 9. 

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

przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 10. 

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

każdej ze Stron. 

 

Podpisy Stron: 

 

 

Zamawiający  

 

Uczestnik Konkursu 

 


