
 

 

Umowa przeniesienia praw autorskich 

 

 
zawarta w dniu …................................................................................w Długim pomiędzy: 

…...........................................................................zam.............................................................zwanym 

dalej ,,Autorem” 

a Fundacją ,,Biała Róża”, z siedzibą w Długie 41a, 20-258 Lublin, KRS 0000573576 , 

NIP 7133090135 REGON 362377879  zwanym dalej ,,Zamawiającym” 

 

§ 1 
Autor oświadcza, że : 

a) Jest twórcą dzieła 

pt.........................................................................................................................................…....

..............................................................................................................................  (zwanego 

dalej Dziełem)  

b)  przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Dzieła nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieło to nie narusza praw osób 

trzecich; 

c)  nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła; 

d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań Dzieła; 

e) prawa i zezwolenia, o których mowa w § 2 umowy  obejmują całość praw i zezwoleń, 

niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresie określonym w niniejszej umowie. 

 

§ 2 
1. Autor nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie majątkowe prawa  do dzieła 

wymienionego w § 1 na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w 

szczególności : w zakresie utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzenia do 

obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publiczne odtworzenia, 

wystawienia,  najmu, dzierżawy, udzielania licencji na wykorzystania, nadania za pomocą wizji lub 

fonii przewodowej lub bezprzewodowe , przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity, 

równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową, 

telewizyjną albo korzystającą z innych elektronicznych środków przekazu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dystrybuowania nieodpłatnego lub odpłatnego 

przeniesionych autorskich praw majątkowych do dzieła wymienionego w § 1. 

3. Na mocy niniejszej umowy Autor przenosi na  Zamawiającego prawo  do zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dzieła. 

 

§ 3 
Wszelkie publikacje dzieła mogą zawierać informację o przysługujących Zamawiającemu prawach 

majątkowych. 

 

§4 

1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Autor zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia 

Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

2.  W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 

powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Autor będzie zobowiązany do przystąpienia w 

procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w 

sprawie. 

§5 

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



 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

§ 6 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Autor                                                                                                                       Zamawiający 
 


