
PROJEKT 
 

UMOWA 

 

zawarta w dniu………………..………………….…w Warszawie 

 

pomiędzy 

 

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, 

NIP 526-128-16-38, Regon 000063880, zwanym dalej „Nabywcą”, reprezentowanym przez 

Pana Wojciecha Wojtyrę - Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi,  

 

a 

 

Panem/Panią ……………., zamieszkałym/ą przy ul. …………….., legitymującym/ą się 

dowodem osobistym o numerze …………, wydanym przez ……………., PESEL: 

……………., NIP: ………….., Urząd Skarbowy ……………………….., zwanym/ą dalej 

„Autorem”, 

. 

o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

 

Autor oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe, do znaku graficznego Programu Operacyjnego „……………”, zwanego dalej 

„logo”, który zwyciężył w „Konkursie na znak graficzny Programu Operacyjnego 

………….”, zwanym dalej „Konkursem”, rozstrzygniętym w dniu ………….. 2013 r. w 

siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

§ 2. 

 

1. Autor przenosi na Nabywcę, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa 

pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania logo, w kraju i za 

granicą, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zezwoli Organizatorowi 

na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami logo. 

2. Autor wyraża zgodę na zezwalanie przez Nabywcę podmiotom trzecim wykonywania 

przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo obejmuje następujące pola 

eksploatacji, bez ograniczeń ilościowych: 

1) utrwalanie; 

2) zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych 

i cyfrowych; 

3) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Organizatora Konkursu; 

4) wprowadzanie do obrotu; 

5) wprowadzanie do pamięci komputera; 

6) użyczanie lub najem; 

7) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,  



a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 

§ 3. 

 

Z chwilą wypłacenia Autorowi nagrody pieniężnej, Nabywca nabywa prawo własności 

do nośników dostarczonych przez Autora na Konkurs, na których umieszczono logo.  

 

§ 4. 

 

Autor jest odpowiedzialny względem Nabywcy za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej w związku z wykonaniem logo, w tym 

za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 

§ 5. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 6. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7. 

 

Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Nabywcy. 

 

§ 8. 

 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 

otrzymuje Nabywca, a 1 egzemplarz Autor. 

 

 

 

 

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

            NABYWCA              AUTOR 

  


