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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt logotypu Projektu „Patrimonium – digitalizacja 

i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki 

Jagiellońskiej” 

 

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych 

 

Umowa zawarta w dniu …..................................................................... 2016 r. 

 

pomiędzy  

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

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

zwanym dalej Zwycięzcą konkursu 

 

a 

 

Biblioteką Narodową z siedzibą w Warszawie (02-086) przy al. Niepodległości 213, reprezentowaną przez 

Dominika Cieszkowskiego, Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej do spraw Rozwoju, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora BN z dnia 2 stycznia 2017 r. o numerze 

XI/0145/1/17,zwaną dalej Organizatorem 

§ 1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z konkursem na projekt logotypu Projektu „Patrimonium – 

digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz 

Biblioteki Jagiellońskiej”, zwanym dalej Konkursem. 

2. Przedmiotem umowy jest projekt logotypu zgłoszony przez Zwycięzcę konkursu, w formie określonej w §2 

ust. 1 Regulaminu Konkursu, zwany dalej Utworem. 

 

§ 2 

Zwycięzca konkursu oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do Utworu, oraz że 

autorskie prawa majątkowe do Utworu nie są obciążone prawami osób trzecich. 
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§ 3 

1. Zwycięzca konkursu przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Utworu na następujących 

pola eksploatacji:  

1) utrwalanie w jakiejkolwiek postaci,  

2) zwielokrotnienie każdą techniką,  

3) wprowadzenie do obrotu w jakikolwiek sposób, w tym wystawienie, wyświetlenie,  

4) wprowadzenie do pamięci komputera,  

5) rozpowszechnianie w formie papierowej w jakikolwiek sposób,  

6) rozpowszechnianie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej za pośrednictwem 

stacji naziemnych, satelity, jak również przy pomocy sieci Internet czy intranet.  

2. Zwycięzca konkursu przenosi na Organizatora następujące prawa: 

1) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 

2) prawo zezwalania na dokonywanie zmian w Utworze.  

3. Strony zgodnie ustalają, że Organizator będzie mógł korzystać z nabytych majątkowych praw autorskich 

także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Zwycięzca konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Organizatora do wykonywania 

autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności do: 

1) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 

2) udostępniania utworu anonimowo 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu 

5. W przypadku, w którym Organizatorowi nie będą przysługiwały  prawa autorskie do Utworu, na polach 

eksploatacji nieznanych w chwili jej zawarcia  lub na polu eksploatacji, którego nie wymieniono w treści 

niniejszej umowy, Zwycięzca konkursu zobowiązuje się na pisemne żądanie Organizatora  przenieść na 

Organizatora autorskie prawa majątkowe na takim lub takich polach eksploatacji bez dodatkowego 

wynagrodzenia. Zwycięzca konkursu oświadcza niniejszym, że nie przeniesie wymienionych praw 

majątkowych na żaden inny podmiot. 

6. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób 

trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, w razie powstania takich 

roszczeń wskutek korzystania przez Organizatora z Utworu,  a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 

Organizatora lub zasądzenia od Organizatora - do zwrotu regresowo bezwarunkowo na pierwsze wezwanie 

Organizatora całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 

postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego. Zwycięzca konkursu 

zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Organizatora lub właściwego 

organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem 

Organizatora, a wynikłego  w następstwie korzystania przez Organizatora z Utworu. 

 

§ 4 

Zwycięzcy konkursu przysługuje honorarium w wysokości ……………………………… (słownie: ………………………..) zł 

z tytułu opracowania Utworu oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworu na polach eksploatacji 

wskazanych w § 3. 
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§ 5 

Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania 

umowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833). Organizator 

zapewnia możliwość wglądu do danych Zwycięzcy konkursu oraz ich aktualizowania. 

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.). 

§ 7 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

2. Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej umowy, po uprzednim wyczerpaniu możliwości 

polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Organizatora i dla 

Zwycięzcy konkursu. 

 

 

 

PODPIS Organizatora     PODPIS Zwycięzcy konkursu 


