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UMOWA Nr ……………… 
(Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

 

dotycząca przeniesienia autorskich praw majątkowych do rozwiązań opracowanych przez osoby 

tworzące zespół pracujący w ramach Transferowi Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 

(zwana w dalszej treści „Umową”), zawarta dnia ……………… w Białymstoku, pomiędzy: 

 

1. Panią/Panem ………………. legitymującą/cym się dowodem osobistym ………………, zamieszkałą/łym  

w …………….., ul. …………………., kod pocztowy ……….., PESEL: ………………., NIP: …-…-..-.., 

 

2. Panią/Panem ………………. Legitymującą/cym się dowodem osobistym ………………, zamieszkałą/łym  

w …………….., ul. …………………., kod pocztowy ……….., PESEL: ………………., NIP: …-…-..-.., 

 

3. Panią/Panem ………………. Legitymującą/cym się dowodem osobistym ………………, zamieszkałą/łym  

w …………….., ul. …………………., kod pocztowy ……….., PESEL: ………………., NIP: …-…-..-.. 

 

4. Panią/Panem ………………. Legitymującą/cym się dowodem osobistym ………………, zamieszkałą/łym  

w …………….., ul. …………………., kod pocztowy ……….., PESEL: ………………., NIP: …-…-..-.. 

tworzącymi zespół pracujący w ramach Transferowi Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, 

zwanymi dalej łącznie „Twórcami” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[Nazwa i adres Nabywcy, NIP, REGON (jeśli posiada), dla osób fizycznych PESEL, dla osób prawnych 

dodatkowo KRS] reprezentowaną/-ego przez ……………………………………………………., zwaną/-ym dalej 

„Nabywcą” 

 

Twórcy oraz Nabywca są w dalszej treści Umowy zwani indywidualnie „Stroną”, a łącznie 

„Stronami”.  

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 

§1. 

OŚWIADCZENIA TWÓRCÓW 

1. Twórcy niniejszym oświadczają, że są współtwórcami „………………………………..” [nazwa 

przekazywanego rozwiązania], zwanego dalej „Rozwiązaniem”, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne. 

2. Ponadto Twórcy oświadczają, że: 

a. Rozwiązanie stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie 

i prawa pokrewne; 

b. przysługuje im wspólnie wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do 

Rozwiązania; 

c. mogą rozporządzać prawami autorskimi do Rozwiązania w zakresie niezbędnym do zawarcia i 

wykonywania Umowy; 

d. Rozwiązanie zostało przez nich wykonane osobiście; 

e. Rozwiązanie nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu; 

f. Rozwiązanie nie jest obciążone prawami uniemożliwiającymi zawarcie i wykonanie Umowy, nie 

narusza jakichkolwiek praw wyłącznych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych i obciążeń 

na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania bądź przedmiotu 

zabezpieczenia oraz nie zostało zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym; 

g. do dnia zawarcia Umowy Rozwiązanie nie zostało opublikowane lub rozpowszechnione [jeśli 

dotyczy]. 

 

§2. 

PRZEDMIOT UMOWY 
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1. Na podstawie Umowy Twórcy przenoszą na Nabywcę wspólne autorskie prawo majątkowe do 

Rozwiązania, wytworzonego przez Twórców w ramach Transferowni Białostockiego Parku Naukowo-

Technologicznego, w zamian za przekazanie przez Nabywcę Nagród, o których mowa w §4 Umowy. 

2. Szczegółowy opis Rozwiązania stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Rozwiązanie obejmuje 

następujące elementy: 

a. [Element 1]; 

b. [Element 2]; 

c. [Element 3]; 

d. ………………… 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Rozwiązania na Nabywcę następuje bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji [wyliczenie przykładowe]: 

a. wykorzystywanie Rozwiązania w celu prowadzenia przez Nabywcę działalności gospodarczej; 

b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Rozwiązania – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, oraz techniką 

cyfrową; 

c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Rozwiązanie utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

d. w zakresie rozpowszechniania Rozwiązania w sposób inny niż określony w lit. b – c powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 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; za pomocą jakiegokolwiek nośnika (płyta CD, DVD, telefon 

komórkowy, pendrive),  Internetu itp.; 

e. tłumaczenie Rozwiązania na wszystkie języki; 

f. swobodnego używania i korzystania z Rozwiązania lub jego elementów w zakresie promocji lub 

reklamy, tak przez Nabywcę jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, 

personalnych lub gospodarczych; 

g. rozwoju i ulepszania Rozwiązania; 

h. wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą; 

i. tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych; 

j. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Rozwiązania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami, 

i w jakiejkolwiek formie; 

k. przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Rozwiązaniu; 

4. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Rozwiązania o pola nie 

wymienione w Umowie, Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia praw 

majątkowych na nieobjęte Umową pola eksploatacji. Nabywcy przysługuje prawo pierwszeństwa w 

nabyciu praw do eksploatacji Rozwiązania na nie wymienionych w Umowie polach eksploatacji. 

5. Twórcy wyrażają zgodę na dokonywanie przez Nabywcę lub na jego zlecenie wszelkich zmian, 

aktualizacji i uzupełnień Rozwiązania. Wszelkie prawa w tym zakresie przysługiwać będą Nabywcy.  

6. Twórcy udzielają Nabywcy zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do uzupełnień,  

o których stanowi ust. 5 oraz przenoszą na Nabywcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich. 

 

7. Twórcy zobowiązują się  do niewykorzystywania w stosunku do Nabywcy oraz jednostek z nim 

powiązanych osobistych praw  autorskich, o których mowa w art. 16 Prawa autorskiego, w zakresie, 

w jakim wykonanie tych praw uniemożliwiłoby lub nadmiernie utrudniłoby korzystanie z 

Rozwiązania. 

 

8. Ponadto Nabywca ma prawo do anonimowego korzystania z Rozwiązania, w tym jego 

rozpowszechnianie, co oznacza, że Rozwiązanie i jego egzemplarze nie będą opatrzone  nazwiskami 

ani pseudonimami Twórców.  
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§3. 

MOMENT PRZEJŚCIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWCH 

1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Rozwiązania, o których mowa w §2 Umowy nastąpi 

z chwilą podpisania Umowy.  

2. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Rozwiązania, Nabywca nabywa prawo własności 

egzemplarza Rozwiązania oraz nośników, na których Rozwiązanie zostało utrwalone. 

3. Przeniesienie egzemplarza Rozwiązania oraz nośników, na których Rozwiązanie zostało utrwalone 

nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony.  

§4. 

NAGRODY 

1. W zamian za przeniesienie przez Twórców wspólnego autorskiego prawa majątkowego do 

Rozwiązania na Nabywcę, Nabywca zobowiązuje się przekazać na rzecz Twórców Nagrody. 

2. Przekazanie Nagród nastąpi w terminie …… dni od dnia podpisania Umowy przez Strony, w 

następujący sposób: 

a. Pani/Pan otrzyma …………..  

b. Pani/Pan otrzyma …………..  

c. Pani/Pan otrzyma …………... 

3. Twórcy niniejszym oświadczają, że Nagrody, o których mowa w ust. 1 powyżej stanową całość 

należności przysługującej im z tytułu zawarcia Umowy, a w szczególności  z tytułu przeniesienia 

wspólnego autorskiego prawa majątkowego do Rozwiązania na wskazanych w §2 Umowy polach 

eksploatacji, jak również z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarza Rozwiązania oraz 

nośników, na których Rozwiązanie zostało utrwalone oraz za udzielenie zgody na wykonywanie praw 

zależnych przez Nabywcę.  

 

§5. 

ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH 

Twórcy oświadczają, że Rozwiązanie jako całość jest wynikiem działalności twórczej i nie narusza 

żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich osobistych lub majątkowych, jak 

również dóbr osobistych. Twórcy oświadczają, że autorskie prawa osobiste i majątkowe do Rozwiązania 

nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Nabywcy 

jakiejkolwiek osoby trzeciej, z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw 

przysługujących tej osobie w stosunku do Rozwiązania, Twórcy zobowiązują się do ich zaspokojenia i 

zwolnienia Nabywcy z obowiązku świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej 

przez jakiekolwiek osoby trzecie roszczeń wynikających z wyżej wymienionych tytułów przeciwko 

Nabywcy, Twórcy będą zobowiązani do przystąpienia w postępowaniu sądowym po stronie Nabywcy i 

podjęcia czynności zmierzających do zwolnienia Nabywcy z udziału w postępowaniu. 

 

§6. 
INFORMACJE POUFNE 

1. Strony postanawiają, że zarówno Nabywca, jak i Twórcy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy 

wszystkich informacji dotyczących Rozwiązania, które mogą zaszkodzić istocie Rozwiązania i 

przychodom  

z jego wykorzystania. 

2. Twórcy zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących struktury i 

zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa Nabywcy, ujawnionych Twórcom w sposób zamierzony lub 

niezamierzony bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykonywaniem Umowy. 

3. Jeżeli nie wymagają tego przepisy obowiązującego prawa ani nie jest to konieczne dla potrzeb 

wykonania postanowień Umowy Stronie nie wolno bez uprzedniego wyraźnego, pisemnego 

zezwolenia drugiej Strony w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać ani udostępniać 

osobom trzecim treści niniejszej Umowy. 

 

 

§7. 

 PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NA OSOBĘ TRZECIĄ 
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1. Nabywca ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z Umowy, w całości 

lub w części, jak i udzielić licencji na korzystanie z Rozwiązania, zarówno wyłącznej jak i niewyłącznej. 

2. Prawa nabyte mocą Umowy będą stanowić część prowadzonego przez Nabywcę przedsiębiorstwa 

(zgodnie z art. 551 pkt. 7 Kodeksu cywilnego w skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności 

majątkowe prawa autorskie). Twórcy tym samym wyrażają zgodę na to, aby w przypadku gdy 

Nabywca dokona sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (w skład której wchodzą 

te prawa), wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy przeszły na nabywcę przedsiębiorstwa 

lub jego zorganizowanej części bez konieczności zawierania nowej umowy z Twórcami, ani 

uzyskiwania ich zgody w tym zakresie. 

 

§ 8. 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień 

oraz Umowy jako całości. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieważności któregokolwiek z 

postanowień Umowy lub stwierdzenia jego niewykonalności, podejmą starania mające na celu 

zastąpienie postanowienia nieważnego lub niewykonalnego postanowieniem ważnym i wykonalnym, 

które odzwierciedlać będą najpełniej cel Umowy. 

 

§9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny. 

2. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

5.  Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie. 

Lista Załączników do Umowy: 

1. Szczegółowy opis Rozwiązania.  
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