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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 

przyjętego uchwałą Nr 1897/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 17 października 2019 r. 

WZÓR  

Umowa 

o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu 

w postaci hasła Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 

zawarta w dniu ........................ r. w Krakowie 

pomiędzy 

Województwem Małopolskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego, Departamentem Zrównoważonego Rozwoju,  

z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, NIP 676-20-83-499, REGON 351555335, 
reprezentowanym przez Panią Joannę Urbanowicz – Dyrektora Departamentu 
Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
[lub] Panią Annę Mlost – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zrównoważonego 
Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  

zwanym dalej „Nabywcą” 

a 

Panią/ Panem ………………………..……………. 

zamieszkałą/ym: ………………………..…………….,  

posiadającą/ym nr PESEL …………………….., 

zwaną/ym dalej „Autorem” 

[Uwaga: W przypadku małoletniego laureata Konkursu, należy podać dane jego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego oraz przedstawić dokument potwierdzający przedstawicielstwo.] 

razem zwanymi dalej „Stronami”, 

zwanej dalej „Umową”. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na hasło Strategii Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030”, ogłoszonego uchwałą nr 1897/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 października 2019 r., strony zawierają umowę o następującej 
treści: 

§ 1. 

1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 



str. 2 

 

r., poz. 1843) oraz art. 919-921 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz.1145). 

2. Przedmiot umowy jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego. 

§ 2. 

1. Autor oświadcza, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), jest 
twórcą utworu w postaci hasła o treści: ……………………………………, 
wybranego jako zwycięskie w Konkursie na hasło Strategii Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030”, zwanego dalej utworem. 

2. Autor oświadcza, że utwór został przez niego wykonany osobiście, nie stanowi 
opracowania cudzego dzieła i przysługują mu do niego pełne autorskie prawa 
majątkowe. 

3. Autor oświadcza, że utwór, do którego prawa są przenoszone niniejszą umową, 
nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej. 

4. Autor zobowiązuje się zwolnić Nabywcę od wszelkich roszczeń osób trzecich 
powstałych w związku z faktem, że w dacie przekazania autorskich praw 
majątkowych do utworu nie przysługiwały one Autorowi. W razie postępowania 
sądowego, Autor wstąpi w miejsce Nabywcy albo, gdy taka zmiana podmiotowa 
okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Nabywcą po stronie 
pozwanej, chyba że Nabywca wyraźnie postanowi odmiennie. Autor zobowiązany 
jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Nabywcy 
wszelkiej dostępnej dokumentacji.  

§ 3. 

1. Na mocy niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 
1, Autor przenosi na Województwo Małopolskie autorskie prawa majątkowe 
do hasła, o którym mowa w § 2 ust. 1.  

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, następuje bez ograniczeń co do terytorium, 
czasu i liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie egzemplarzy utworu wszelkimi 
znanymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową, video i elektroniczną; 

2) korzystanie w ramach promocji, w szczególności wykorzystywanie 
w materiałach informacyjno-promocyjnych;  

3) umieszczanie na opakowaniach towarów;  

4) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów;  

5) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w sieci Internet; 

6) rozpowszechnianie w mass-mediach i w wydawnictwach; 

7) rozpowszechnianie utworu w inny sposób, niż wymienione powyżej, poprzez 
publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

https://sip.lex.pl/#/act/16795787/2596218?keyword=ustawa%20ustawy%20o%20prawie%20autorskim%20i%20prawach%20pokrewnych&cm=SFIRST
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8) wykorzystanie na innych polach eksploatacji, wynikających z przeznaczenia 
i charakteru utworu. 

3. Autor przenosi na Nabywcę prawo do udzielania zgody na wykonywanie 
autorskich praw zależnych, w tym udziela Nabywcy zezwolenia na korzystanie 
i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi do utworu oraz na udzielanie 
dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami 
zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1. Prawo do 
udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych przysługuje bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

4. Z chwilą przekazania autorskich praw majątkowych, Nabywcy przysługuje 
prawo do stosowania zapożyczeń z utworu, poprzez umieszczanie go w innych 
utworach w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Autor, poprzez wzięcie 
udziału w Konkursie, zezwala na nieoznaczanie jego autorstwa w stosowanych 
zapożyczeniach. Prawo do stosowania zapożyczeń przysługuje bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych. 

5. Autor udziela Nabywcy nieodwołalnego zezwolenia na ingerencję 
w integralność utworu, w tym w szczególności na wykorzystywanie utworu, 
łączenie go z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. Zezwolenie 
to jest skuteczne bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

§ 4. 

1. Za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu oraz przeniesienie 
prawa do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu 
Autorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie 
złotych: pięć tysięcy 00/100), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Autora 
w stosunku do Nabywcy związane z realizacją umowy.  

3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku wystawionego przez Autora na: 

Województwo Małopolskie 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  

Departament ZR 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

NIP: 676-20-83-499 

4. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem bankowym na konto Autora 
nr: …………………………………….., w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia na 
adres korespondencyjny Nabywcy wskazany w umowie poprawnie 
sporządzonego rachunku. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy 
nr: …………………………………….. 

6. Województwo Małopolskie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

§ 5.  

Klauzula informacyjna, zawierająca informacje podawane w przypadku pozyskiwania 
danych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zostanie przekazana 
Autorowi w dniu podpisania niniejszej umowy. 

§ 6. 

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Nabywcy.  

4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

Autor………………………………………………………Nabywca 

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


