
REGULAMIN  KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY  
MEDALU OKOLICZNOŚCIOWEGO 

 (dalej: „Regulamin”) 
 

ogłoszony w dniu 10 lutego 2016 r. 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem niniejszego konkursu na projekt medalu okolicznościowego zwanego 

dalej „Konkursem” jest spółka Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, adres: ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000374497, kapitał zakładowy 301 806 000,00 (trzysta jeden milionów osiemset sześć 
tysięcy) złotych, NIP: 521-35-90-057, REGON: 142743691, zwana dalej 
„Organizatorem”. 
 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter 
ogólnopolski.  

 

3. Konkurs jest jednoetapowy i ma na celu wyłonienie projektu medalu okolicznościowego 
z okazji 250-lecia istnienia instytucji Mennicy w Polsce (dalej: „Projekt”). 
 

4. Organizator powoła komisję (dalej: „Komisja”) składającą się z czterech jego 
przedstawicieli w następującym składzie: 

 

1) Prof. Dr hab. Hanna Jelonek – Dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Przewodniczący Komisji; 

2) Przemysław Ziemba – Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego; 
3) Siemowit Kalukiewicz - Dyrektor Produkcyjno-Operacyjny Mennicy Polskiej; 
4) Patrycja Jakuć – Projektant Grafik. 

 

5. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień 
Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania innych czynności, wskazanych w 
Regulaminie. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
 

6. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.  
 

7. Wymagania Organizatora co do treści i formy Projektu są następujące: 
a) Projekt ma być projektem graficznym tzn. wizualizacją płaskorzeźby medalu 

jubileuszowego z okazji 250-lecia Mennicy Polskiej; 
b) Projekt powinien jednoznacznie kojarzyć się z instytucją Mennicy w Polsce, będącą 

jedną z najlepszych mennic na świecie; 
c) Projekt powinien łączyć historię i tradycję instytucji Mennicy z nowoczesnością; 
d) Projekt powinien pozostawać zgodny z założeniami technicznymi stanowiącymi  

Załącznik nr 1 do Regulaminu; 



§ 2 
Nagrody 

 
1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) kwota pieniężna w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych, zwana dalej 
„Nagrodą Główną”. Do wygrania w Konkursie jest jedna Nagroda Główna; 

b) kwota pieniężna w wysokości 5000 złotych (pięć tysięcy), zwana dalej „Nagrodą II 
Stopnia”. Do wygrania w Konkursie są dwie Nagrody II Stopnia, 

przy czym Nagroda Główna i Nagrody II Stopnia są dalej zwane łącznie „Nagrodami”. 
 

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 
 

§ 3 
Przebieg Konkursu 

 
1. Konkurs skierowany jest w szczególności do osób, które w ramach swojej działalności 

gospodarczej lub zawodowej zajmują się projektowaniem graficznym lub wzornictwem 
przemysłowym jak również do studentów oraz uczniów szkół artystycznych. W 
Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie w chwili dokonywania zgłoszenia w 
Konkursie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: 
„Uczestnicy”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub spółek 
Mennica Polska S. A.; Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.; Mennica-Metale Szlachetne 
sp. z o.o.; „Mennica-Metale Szlachetne” S.A.  

 
2. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika, jest łączne dokonanie  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2016 (o dacie zgłoszenia decyduje 
data stempla pocztowego) następujących czynności we wskazanej poniżej kolejności, co 
będzie dalej zwane „Zgłoszeniem”: 
a) stworzenie Projektu zgodnie z wymogami określonymi w § 1 ust. 7 Regulaminu; 
b) wydrukowanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Regulaminu, prawidłowe i kompletne wypełnienie go zgodnie z jego treścią;  
c) dokonanie zgłoszenia Projektu w Konkursie w jeden z poniższych sposobów: 

i. wysłanie na adres Organizatora: Mennica Polska od 1766 sp. z o.o., ul. Waliców 
11, 00-851 Warszawa listu poleconego zawierającego Projekt spełniający 
wymagania określone w szczególności w § 1 ust. 7 Regulaminu w formie 
pisemnej oraz formularz, o którym mowa w lit. b) powyżej albo 

ii. wysłanie w załączeniu wiadomości poczty elektronicznej na adres 
medal250lat@mennica.com.pl w formie elektronicznej Projektu spełniającego 
wymagania określone w szczególności w § 1 ust. 7 Regulaminu wraz ze 
zdjęciem albo skanem wypełnionego formularza, o którym mowa w lit. b) 
powyżej. 

 
3. Jeden Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia jednego Projektu w 

Konkursie.  
 

4. Spośród wszystkich Projektów zgłoszonych w Konkursie zgodnie z Regulaminem, 
Komisja w terminie do 31 marca 2016 r. wybierze sześć Projektów i uszereguje je na 
liście w kolejności od pierwszego do szóstego (dalej: „Lista”). Podejmując czynności, o 
których mowa w niniejszym ustępie, Komisja będzie kierować się własnym 
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uznaniem, na podstawie oceny artystycznej i merytorycznej Projektów zgodnie z 
kryteriami opisanymi w § 1 ust. 7 Regulaminu. 

 

5. Prawo do Nagrody Głównej uzyskuje Uczestnik, który zgłosił Projekt zajmujący na Liście 
pierwsze miejsce (dalej: „Laureat Nagrody Głównej”). Uczestnicy, którzy zgłosili 
Projekty zajmujące na Liście drugie i trzecie miejsce uzyskują prawo do Nagrody II 
Stopnia (dalej: „Laureaci Nagrody II Stopnia”). Laureat Nagrody Głównej oraz Laureaci 
Nagrody II Stopnia będą dalej zwani razem „Laureatami Nagród”. Uczestnicy, którzy 
zgłosili Projekty zajmujące na Liście miejsca od czwartego do szóstego, są kolejnymi 
laureatami rezerwowymi Nagród (dalej: „Laureaci Rezerwowi Nagród”). 
 

6. Laureaci Nagród zostaną oficjalnie powiadomieni o wygranej za pomocą połączenia 
telefonicznego wykonanego na numer wskazany przez nich w formularzu, o którym 
mowa w ust. 2 lit. b) powyżej przesłanym w ramach ich Zgłoszenia. Jednocześnie, przed 
podjęciem pierwszej próby oficjalnego powiadomienia Laureatów Nagród o wygranej 
zgodnie z powyższym, Organizator za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej 
wysłanej na adres e-mail wskazany przez nich w formularzu, o którym mowa w ust. 2 lit. 
b) powyżej uprzedzi Laureatów Nagród o zamiarze kontaktu z nimi. Odebranie 
wiadomości poczty elektronicznej, o której mowa powyżej nie ma wpływu na 
zastosowanie postanowień ust. 7 poniżej. Pierwsza próba oficjalnego powiadomienia 
Laureatów Nagród o wygranej za pomocą połączenia telefonicznego zostanie podjęta w 
terminie do 8 kwietnia 2016 r. Organizator podejmie w sumie 15 (piętnaście) prób 
telefonicznego powiadomienia każdego z Laureatów Nagród o wygranej – po 3 (trzy) 
próby na dzień podejmowane w odstępach co najmniej dwugodzinnych przez (pięć) 
kolejnych dni roboczych. W czasie każdej z prób Organizator odczeka 5 sygnałów na 
odebranie połączenia albo do momentu włączenia się poczty głosowej. Za próbę 
kontaktu uznaje się również sytuację, w której Organizator uzyska komunikat operatora 
sieci telefonicznej, wedle którego połączenie nie może być zrealizowane ze względu na 
przebywanie użytkownika poza zasięgiem, czy nieprawidłowo wybrany numer. W 
rozmowie telefonicznej, o której mowa powyżej, Organizator poinformuje Laureata 
Nagrody o warunkach, które musi spełnić by nie utracić prawa do Nagrody, jak również 
o szczegółach ogłoszenia wyników Konkursu i wydania mu Nagrody.  
 

7. W przypadku niemożności oficjalnego powiadomienia danego Laureata Nagrody o 
wygranej za pomocą połączenia telefonicznego zgodnie z ust. 6 powyżej, traci on prawo 
do Nagrody. W takim przypadku Komisja ustala kolejność wybranych zgodnie z ust. 4 
powyżej Projektów na Liście przy wyłączeniu Projektu tego Laureata po czym, stosując 
postanowienia ust. 5 ponownie ustala komu przysługuje prawo do Nagrody. Do Laureata 
Rezerwowego Nagrody, który wskutek zastosowania niniejszego postanowienia 
Regulaminu nabył prawo do Nagrody stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 
powyżej, przy czym w takim przypadku, pierwsza próba oficjalnego powiadomienia 
Laureata Rezerwowego Nagrody o wygranej za pomocą połączenia telefonicznego 
zostanie podjęta w terminie do 18 kwietnia 2016 r., zaś w przypadku niemożności 
skontaktowania się z nim zgodnie z ust. 6 powyżej, traci on prawo do Nagrody, które 
przepada na rzecz Organizatora.  

 

8. Ogłoszenie ostatecznych wyników Konkursu i osób Laureatów Nagród odbędzie się na 
specjalnie zorganizowanej przez Organizatora uroczystości w maju 2016, której 



szczegóły zostaną przekazane Laureatom Nagród przy ich powiadomieniu o wygranej. 
Laureata Nagrody podczas uroczystości może reprezentować inna osoba. 
 

9. W dniu uroczystości, o której mowa w ust. 8 powyżej, przed jej rozpoczęciem, Laureaci 
Nagród zobowiązani są wypełnić i podpisać u Organizatora pod adresem: ul. Waliców 
11, 00-851 Warszawa: 
a) oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz 
b) umowę regulującą kwestie praw autorskich i zależnych do ich zwycięskiego 

Projektu, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 
 

10. W przypadku niewypełnienia przez Laureata Nagrody warunków opisanych w ust. 9 
powyżej, Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody, która przepada na rzecz 
Organizatora. 
 

11. Jeden Uczestnik może uzyskać w Konkursie prawo wyłącznie do jednej Nagrody. 
 
12. Nagrody zostaną wydane ich Laureatom przelewem na numer rachunku bankowego 

wskazanego przez nich w formularzu, o którym mowa w ust. 9 lit. a) powyżej w terminie 
do 31 maja 2016 r. 

 
§ 4 

Prawa autorskie 
 

1. Zgłoszenie w Konkursie danego Projektu jest równoznaczne ze złożeniem przez 
Uczestnika oświadczenia, że: 
a) Projekt stanowi przejaw osobistej twórczości o indywidualnym charakterze 

wyłącznie Uczestnika, który wykorzystuje go w Zgłoszeniu,  
b) Uczestnikowi, który wykorzystuje Projekt w Zgłoszeniu, przysługuje do tego 

Projektu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych, w tym prawa zależne,  
c) Projekt ten nie jest ograniczony ani obciążony na rzecz osób trzecich; 
d) Projekt ten nie narusza praw osób trzecich jak również bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa; 
e) Projekt nie jest przedmiotem jakiejkolwiek ochrony na podstawie ustawy z dnia 30 

czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze 
zm.), jak również innych powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej 
przepisów chroniących wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe;  

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zgłoszenia w Konkursie w 
przypadku powzięcia wiadomości o nieprawdziwości któregokolwiek z powyższych 
oświadczeń Uczestnika, w szczególności w przypadku powzięcia wiadomości o 
naruszaniu przez Projekt w tym Zgłoszeniu wykorzystany praw autorskich lub dóbr 
osobistych osób trzecich. 

 
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Organizatora w 

przypadku nieprawdziwości składanych przez niego zgodnie z ust. 1 powyżej 
oświadczeń. 
 

3. W zamian za Nagrody, Organizator nabędzie od Laureatów Nagród prawa autorskie, w 
tym prawa zależne do zwycięskich Projektów - na podstawie umów zawartych zgodnie z 
§ 3 ust. 9 lit. b) Regulaminu w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do 



Regulaminu. Na podstawie wskazanych umów, Organizator w szczególności nabędzie 
prawo do ingerencji w zwycięskie Projekty i ich modyfikacji celem dostosowania do 
potrzeb produkcji przy ich wykonaniu. W umowach tych zostaną uregulowane również 
kwestie wykonywania osobistych praw autorskich do zwycięskich Projektów. Oprócz 
Nagród wydanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu w zamian za przeniesienie 
praw, w tym praw zależnych do Projektów oraz udzielenie upoważnień zgodnie z treścią 
umów opisanych powyżej, Laureatom Nagród nie przysługuje od Organizatora 
jakiekolwiek wynagrodzenie.  

 

4. W zakresie, w jakim zastosowania nie znajdą postanowienia ust. 3 powyżej i umów 
zawartych z Laureatami Nagród zgodnie z § 3 ust. 9 lit. b) Regulaminu, z chwilą wydania 
Nagrody jej Laureatowi, Organizator zgodnie z postanowieniami art. 921 § 3 Kodeksu 
Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) nabywa autorskie prawa majątkowe do 
Projektu będące przedmiotem jego zwycięskiego Zgłoszenia, na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w momencie wydania tej Nagrody, w szczególności na odrębnych 
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), jak również 
prawa zależne do Projektu bez prawa Laureata Nagrody do odrębnego wynagrodzenia 
za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na każdym z ww. pól 
eksploatacji. 

 

§ 5. 
Przetwarzanie Danych Osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa. Dane osobowe 
Uczestników są przetwarzane w zakresie podanych przez nich ich imienia i nazwiska, 
numeru telefonu, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz numeru rachunku 
bankowego, wyłącznie w celu i w zakresie przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 
Regulaminem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do 
Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu oraz sprawozdawczości 
księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej 
Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 
2015 r. poz. 2135 ze zm.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, administrator 
danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników w 
celu i w zakresie opisanym powyżej osobie trzeciej na podstawie pisemnej umowy o 
powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  
 

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych i wyrażenie przez niego zgody na 
przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału 
w Konkursie i odebrania Nagrody.  
 

3. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do dostępu do danych, 
możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania  i ich usunięcia. 

 
 
 
 
 



§ 6. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Informacje o Konkursie oraz regulamin dostępne są przez cały okres trwania Konkursu 

na stronie internetowej www.250lat.mennica.com.pl oraz pod numerem telefonu 
022 656-43-73 
 

2. Organizator ma prawo w każdym czasie okresu trwania Konkursu zmienić Regulamin, z 
tym że dokonane zamiany nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz 
nie będą pogarszać warunków Konkursu.  
 

3. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników 
umieszczając odpowiednie informacje w miejscach, gdzie zgodnie z ust. 1 powyżej, 
dostępny będzie Regulamin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.250lat.mennica.com.pl/


Załącznik nr 1  
 

1. Projekt dotyczy medalu okrągłego o średnicy 45 mm; 
2. Projekt powinien być wykonany w skali szarości; 
3. Projekt powinien zawierać frazę „250 lat Mennicy Warszawskiej” oraz daty: 1766, 

2016; 
4. Projekt powinien składać się z prac przedstawiających – osobno – awers oraz rewers 

medalu; 
5. Projekt powinien być przygotowany w dwóch formatach/skalach: 3:1 oraz 1:1; 
6. Do Projektu powinien być załączony jego opis zawierający objaśnienie poszczególnych 

elementów Projektu (w formie pisemnej lub pliku PDF); 
7. Projekt może być nadesłany: 

 Pocztą zwykłą w przypadku formy rysowanej (np. ołówkiem) - każda z prac 
składających się na Projekt musi być zawarta w ramach formatu A4; 

 Pocztą elektroniczną w przypadku formy elektronicznej - każda z prac 
składających się na Projekt powinna być zapisana w pliku .jpg w jakości 600 dpi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  
 

Formularz Zgłoszeniowy 
 
 

____________________________________________ 
Imię 
 
____________________________________________ 
Nazwisko 
 
____________________________________________ 
Numer telefonu komórkowego 
 
____________________________________________ 
Adres email 
 
 
 
Ja niżej podpisany, niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie ma projekt medalu 
okolicznościowego organizowanego przez spółkę Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (dalej: 
„Konkurs”) oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu i akceptuję 
jego treść oraz potwierdzam zgodność z prawdą oświadczeń, wskazanych w § 6 ust. 1 
regulaminu Konkursu to jest, że zgłaszany przeze mnie projekt: 
a) stanowi przejaw wyłącznie mojej osobistej twórczości o indywidualnym charakterze i 

przysługuje mi do niego pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych, w tym prawa 
zależne,  

b) nie jest obciążony ani ograniczony na rzecz osób trzecich; 
c) nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  
 
 
________________________________________________________ 
data, własnoręczny podpis uczestnika 
 
Niniejszym wyrażam  zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych 
przez administratora tych danych, spółkę Mennica Polska od 1766 sp. z o.o., adres: ul. 
Waliców 11, 00-851 Warszawa. Przyjmuję do wiadomości, że: 
- podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla 
wzięcia przeze mnie udziału w Konkursie,  
- dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane przez ich administratora wyłącznie w celu i 
w zakresie przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminem, 
- przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 
 
________________________________________________________ 
data, własnoręczny podpis uczestnika 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 
 

Oświadczenie Laureata 
 
 

____________________________________________ 
Imię 
 
____________________________________________ 
Nazwisko 
 
____________________________________________ 
Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania) 
 
____________________________________________ 
Adres cd. (kod pocztowy, miasto) 
 
________________________________________________________ 
Nr rachunku bankowego, na który ma być  
przelana kwota stanowiąca nagrodę 
 
 
________________________________________________________ 
data, własnoręczny podpis laureata 
 
Niniejszym wyrażam  zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych 
przez administratora tych danych, spółkę Mennica Polska od 1766 sp. z o.o., adres: ul. 
Waliców 11, 00-851 Warszawa. Przyjmuję do wiadomości, że: 
- podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla 
wydania przysługującej mi nagrody w konkursie na projekt medalu okolicznościowego 
organizowanego przez spółkę Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (dalej: „Konkurs”), 
- dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane przez ich administratora wyłącznie w celu i 
w zakresie  wydania przysługującej mi nagrody w Konkursie , 
- przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 
 
________________________________________________________ 
data, własnoręczny podpis laureata 
 
Niniejszym wyrażam  zgodę na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej 
www.250lat.mennica.com.pl przy wskazywaniu mnie jako laureata Konkursu. 
 
 
________________________________________________________ 
data, własnoręczny podpis laureata 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 

Umowa o przeniesienie praw autorskich 
zawarta w dniu … 

 
pomiędzy: 
 
spółką Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Waliców 11, 00-
851 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000374497, kapitał zakładowy 301 806 000,00 (trzysta jeden milionów 
osiemset sześć tysięcy) złotych, NIP: 521-35-90-057, REGON: 142743691, zwaną dalej 
„Organizatorem”. 
 
a 
 
Panem/Panią … zamieszkałym/ą pod adresem … , posiadającym/ą nr PESEL … , 
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer … zwanym/ą  dalej „Laureatem”, 
 
zwanymi dalej „Stronami”, a każde z osobna „Stroną” 
 
zważywszy że, 
- Organizator zorganizował konkurs na projekt medalu okolicznościowego (dalej: „Konkurs”);  

- projekt zgłoszony w Konkursie przez Laureata został wyłoniony przez Organizatora jako jeden 

ze zwycięskich, w związku z czym, zgodnie z regulaminem Konkursu, Laureatowi przysługuje 

prawo do nagrody w Konkursie w postaci kwoty pieniężnej w wysokości … złotych (dalej: 

„Nagroda”); 

- regulamin Konkursu przewiduje, że w zamian za Nagrodę, Organizator nabędzie prawa 

autorskie, w tym prawa zależne do Projektu na podstawie osobno zawartej z Laureatem umowy; 

- Strony chcą uregulować kwestie praw autorskich, w tym praw zależnych do Projektu zgodnie z 

regulaminem Konkursu; 

 

Strony zawierają następującą umowę (dalej: „Umowa”): 

 

I. Przedmiot Umowy 

1.1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków przeniesienia przez Laureata  
należących do niego praw autorskich do wszystkich utworów składających się na projekt 
zgłoszony przez Laureata w Konkursie i wyłoniony przez Organizatora jako jeden ze 
zwycięskich. Utwory, o których mowa poprzednim zdaniu zwane są razem łącznie 
„Projektem”. 

1.2. Laureat oświadcza i gwarantuje, iż Projekt został stworzony w całości wyłącznie przez 
niego. 

1.3. Laureat oświadcza, że Projekt jest wynikiem jego osobistej twórczości, nie narusza 
powszechnie obowiązującego prawa jak również praw osobistych lub majątkowych osób 
trzecich.  



1.4. Laureat oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe Projektu, że 
prawa te nie są obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich jak również, że Projekt 
nie jest przedmiotem jakiejkolwiek ochrony na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 
2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.), oraz innych 
powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów chroniących 
wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe.. 

1.5. W przypadku, gdy w związku z korzystaniem przez Organizatora z uprawnień 
przyznanych mu na podstawie Umowy, wobec Organizatora wystąpią osoby trzecie z 
roszczeniem z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności praw na dobrach 
niematerialnych, Organizator poinformuje o tym Laureata. W przypadkach, gdy 
dochodzone roszczenie będzie wynikać z nieprawdziwości oświadczeń Laureata 
złożonych w Umowie, będzie on obowiązany wstąpić do toczącego się sporu i za zgodą  
powoda zwolnić Organizatora z dalszego udziału w sprawie jak również zwrócić mu 
udokumentowane koszty sądowe lub administracyjne oraz udokumentowane koszty 
obsługi prawnej. W przypadku, gdy uprawniony do tego organ na mocy prawomocnego 
orzeczenia potwierdzi zasadność zgłaszanych wobec Organizatora roszczeń, Laureat 
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, 
zwrócić mu udokumentowane koszty sądowe lub administracyjne i udokumentowane 
koszty obsługi prawnej, jak również naprawić wszelkie szkody poniesione przez 
Organizatora jako konsekwencja wykorzystywania przez niego Projektu zgodnie z 
Umową z naruszeniem praw osób trzecich. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczące 
Organizatora stosuje się także do jego następców prawnych lub do osoby, na którą 
Organizator przeniesie przysługujące mu na podstawie Umowy prawa, w tym prawa 
autorskie lub prawa zależne do Projektu. 

 

II. Sposób wydania Projektu, Wynagrodzenie 

2.1. Organizator oświadcza, że pozostaje w posiadaniu Projektu w zakresie wystarczającym 
dla korzystania z niego zgodnie z Umową.   

2.2. Strony zgodnie oświadczają, że Nagroda stanowi całkowite wynagrodzenie dla Laureata 
z tytułu przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Projektu na zasadach i w 
zakresie wskazanym w Umowie, w tym z tytułu przeniesienia wyłącznego prawa 
zezwalania na dowolne korzystanie i rozporządzanie jakimikolwiek opracowaniami 
Utworów, a także z tytułu udzielenia upoważnienia do wyłącznego wykonywania w 
imieniu Laureata przysługujących mu do Projektu autorskich praw osobistych i 
wyrażenia zgody na decydowanie o umieszczaniu na egzemplarzach opracowania 
Projektu informacji o Laureacie jako twórcy Projektu. 

2.3. Nagroda zostanie wydana Laureatowi zgodnie z postanowieniami regulaminu Konkursu. 

2.4. Laureat oświadcza, że jego udział w Konkursie jest/nie jest związany z prowadzoną 
przez niego działalnością gospodarczą, w związku z czym Nagroda jest/nie jest 
traktowana jako przychód z tej działalności. 

 

III. Prawa własności intelektualnej 

3.1. Z chwilą zawarcia Umowy, Laureat przenosi na Organizatora autorskie prawa 
majątkowe do Projektu w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, w 
szczególności w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. 3.2 poniżej. 



3.2. Przeniesienie praw do Projektu wskazane w ust. 3.1 Umowy obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 

a) utrwalanie i trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Projektu wszelkimi znanymi 
technikami na dowolnych nośnikach, w tym w szczególności utrwalania na 
materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, 
DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe), 
jak również zwielokrotnianie Projektu poprzez produkcję na podstawie Projektu 
dowolnych wyrobów, zwłaszcza medali w dowolnej formie i liczbie,  

b) sporządzanie cyfrowego zapisu Projektu, 

c) graficzną obróbkę Projektu, 

d) zapisywanie i odtwarzanie Projektu w pamięci wszelkich komputerów lub sieci 
komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz 
danych, 

e) przesyłanie Projektu za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności przy 
wykorzystaniu sieci Internet; 

f) publiczne rozpowszechnianie Projektu w jakikolwiek sposób, w szczególności w 
sieci Internet,  

g) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie Projektu w jakikolwiek sposób,  

h) publiczne udostępnianie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieciach 
komputerowych, np. Internecie), 

i) wprowadzanie do obrotu, najem, d1zierżawa, użyczanie Projektu – w tym dowolnej 
liczby jakichkolwiek egzemplarzy Projektu, 

j) zaadoptowanie Projektu jako elementu większej całości; 

k) nadawanie Projektu za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, 
nadawanie za pośrednictwem satelity, reemisja; 

l) wykorzystywanie Projektu w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i 
reklamy; 

m) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy Projektu utrwalonych lub zwielokrotnionych 
dowolną techniką na dowolnych nośnikach, w tym w szczególności wprowadzanie 
do obrotu egzemplarzy Projektu w formie medalu i reklamowanie tych egzemplarzy 
w każdej formie, w tym za pośrednictwem prasy, telewizji oraz sieci Internet 
włączając w to ukazywanie zdjęć oraz wizualizacji tych egzemplarzy w ramach 
reklam i innych materiałów promocyjnych umieszczanych we wskazanych powyżej 
środkach przekazu; 

przy czym wykorzystywanie Projektu na wskazanych powyżej polach eksploatacji może 
następować osobno w odniesieniu do każdego z utworów składających się na Projekt jak 
również w odniesieniu do całości lub dowolnych fragmentów tych utworów.  

3.3. Z chwilą zawarcia Umowy, Laureat przenosi na Organizatora przysługujące mu wyłączne 
prawo do zezwalania na dowolne rozporządzanie i korzystanie z jakichkolwiek 
opracowań Projektu lub jego części – w szczególności na polach eksploatacji opisanych 
w 3.2 powyżej, w tym: na korzystanie z modyfikacji Projektu dostosowujących go do 
potrzeb produkcji przy jego wykorzystaniu medali, na dowolne korzystanie z Projektu 



do wytwarzania na jego podstawie dowolnych wyrobów, w szczególności adaptacji 
Projektu poprzez produkowanie na jego podstawie medali jak również na 
rozporządzanie opracowaniami Projektu poprzez wprowadzanie do obrotu dowolnej 
liczby egzemplarzy opracowań Projektu, w szczególności medali powstałych na bazie 
Projektu. 

3.4. Organizatorowi  przysługuje prawo rozporządzenia prawami, o których mowa w ust. 3.1 
– 3.3 powyżej oraz udzielania licencji bez zezwolenia Laureata. 

3.5. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3.1 - 3.4 powyżej nie jest ograniczone 
czasowo lub terytorialnie. 

3.6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Projektu, na Organizatora 
przechodzi również własność egzemplarzy utworów składających się na Projekt. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2.2 Umowy (Nagroda) obejmuje również 
wynagrodzenie Laureata z tytułu przejścia prawa własności egzemplarzy utworów 
składających się na Projekt zgodnie z powyższym.  

3.7. Laureat, z chwilą zawarcia Umowy upoważnia Organizatora do wyłącznego 
wykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do Projektu w zakresie: 

a) oznaczenia Projektu nazwiskiem lub pseudonimem Laureata albo do udostępniania 
go anonimowo; 

b) nienaruszalności treści i formy Projektu oraz jego rzetelnego wykorzystania;  

c) decydowania o pierwszym udostępnieniu Projektu publiczności;  

d) nadzoru nad sposobem korzystania z Projektu. 

3.8. Laureat, z chwilą zawarcia Umowy upoważnia Organizatora do wyłącznego 
decydowania, czy na egzemplarzach jakichkolwiek opracowań Projektu, w szczególności 
na egzemplarzach medali powstałych przy wykorzystaniu Projektu będzie wymieniać 
Laureata jako twórcę Projektu i ewentualnie tytuł Projektu, czy też pominie takie 
wskazanie. 

3.9. Laureatowi przysługuje 1 (słownie: jeden) egzemplarz autorski Projektu w formie 
medalu powstałego na podstawie Projektu. 

IV. Postanowienia końcowe 

4.1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4.2. Wszelkie spory między Stronami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4.3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

4.4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

  Laureat                        Organizator 

 


