
Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu  
na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej 

WZÓR UMOWY  
 
 

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

 
pomiędzy: 
 
Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie,  
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, reprezentowaną przez: 

1. Pana Dariusza Mińkowskiego – Zastępcę Głównego Inspektora Pracy 
2. Pana Artura Sobotę  – p.o. Dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji 

 
zwaną dalej „Organizatorem” 
 
a 
 
Panią/Panem …………………………….., zamieszkałym ………………………, legitymującym 
się dowodem osobistym seria/numer …………………. 
 
               
 
 
zwanym dalej „Autorem”  
łącznie zwanymi dalej „Stronami” 
 

§ 1 
Autor oświadcza, że stworzył projekt graficzny plakatu, w konkursie realizowanym przez 
Organizatora, promującym tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie w kampanii 
skierowanej do branży budowlanej.  
 

§ 2 
Autor oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1, dostarczony Organizatorowi, jest 
jego oryginalnym utworem w rozumieniu prawa autorskiego i w żaden sposób nie narusza 
praw ani dóbr osób trzecich oraz że prawa do utworu nie są niczym ograniczone w zakresie 
objętym niniejszą umową. 
 

§ 3 
1. Z dniem wypłacenia Autorowi nagrody głównej za zdobycie nagrody głównej  

w konkursie, o którym mowa w § 1, Autor przenosi na Organizatora nieodpłatnie, 
wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego  
w czasie korzystania i rozporządzania utworem w całości i we fragmentach, w kraju  
i za granicą oraz udziela Organizatorowi wyłącznego prawa zezwolenia  
na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w tym dysku komputerowym, 
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, 
c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
d) wydrukowanie w dowolnej liczbie wydań i dowolnym nakładzie, 
e) rozpowszechnianie bez ograniczeń, w tym za pośrednictwem mediów 

elektronicznych 
f) dokonywanie niezbędnych modyfikacji wszystkich produktów wchodzących  

w skład projektu graficznego plakatu. 
3. Wykorzystanie przez Organizatora utworu na polach eksploatacji wymienionych  

w ust. 2 litery od a) do f) nie spowoduje żadnych dodatkowych roszczeń Autora.    
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§ 4 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 5 
Ewentualne spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy, będą 
rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 
 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 
 
 

§ 7 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Organizatora, 
jeden dla Autora. 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZATOR         AUTOR 
   
 
……………………..        ……………………… 


