
Regulamin	Laboratorium	Innowacji	Service	Jam	-	Projektowanie	doświadczeń	w	placówkach	
przyszłości.	
 

§	1	[Postanowienia	ogólne]	

1. Niniejszy	 regulamin	 (dalej	 „Regulamin”)	 określa	 zasady	 i	 warunki	 organizacji	
warsztatów	 Service	 Jam	 organizowanych	 przez	 Bank	 Polska	 Kasa	 Opieki	 Spółka	
Akcyjna	z	siedzibą	w	Warszawie,	ul.	Grzybowska	53/57,	00-950	Warszawa,	wpisany	
do	rejestru	przedsiębiorców	w	Sądzie	Rejonowym	dla	m.st.	Warszawy	w	Warszawie,	
XII	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego,	 KRS:	 0000014843,	 NIP:	
5260006841,	 REGON:	 000010205,	 wysokość	 kapitału	 zakładowego	 i	 kapitału	
wpłaconego:	 262	 470	 034	 zł	 (dalej	 „Pekao”	 lub	 „Bank”	 lub	 „Organizator”)	 oraz	
zasady	naboru	i	uczestnictwa	w	warsztatach	(dalej	„Warsztaty”).		

2. Operatorem	Warsztatów,	odpowiedzialnym	operacyjnie	 za	organizacje	Warsztatów	
oraz	przekazanie	Nagród	jest	spółka	Huge	Thing	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Poznaniu	ul.	
Obornicka	330,	wpisana	do	rejestru	przedsiębiorców	w	Sądzie	Rejonowym	Poznań	–	
Nowe	 Miasto	 i	 Wilda	 w	 Poznaniu,	 VIII	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	
Sądowego,	 60-689	 Poznań,	 NIP:	 9721238305,	 KRS:	 0000411691,	 REGON:	
302055042,	wysokość	kapitału	zakładowego	5	100	zł	(dalej	„Operator”).	

3. Nadzór	nad	prawidłowością	przeprowadzenia	Warsztatów		sprawuje	powołana	przez	
Organizatora	 Komisja	 Programowa	 (dalej	 „Komisja”)	 we	 wszelkich	 aspektach	
związanych	z	Warsztatami,	w	tym	m.in.	w	zakresie	przeprowadzenia	naboru	w	celu	
wyłonienia	uczestników	Warsztatów	 (dalej	„Uczestnicy”),	 rozpatrywania	 reklamacji	
oraz	wyboru	w	ramach	konkursu	Laureatów	Warsztatów.		

4. Wybór	 członków	 Komisji	 należy	 wyłącznie	 do	 Organizatora.	 Członkowie	 Komisji	
mogą	 być	 wybrani	 przez	 Organizatora	 spośród	 jego	 pracowników,	
współpracowników,	 kontrahentów	 lub	 innych	 osób.	 Dane	 osób	 wybranych	 przez	
Organizatora	na	Członków	Komisji	zostaną	przedstawione	Uczestnikom	w	momencie	
rozpoczęcia	Warsztatów.	

5. Warsztaty	 mają	 charakter	 dobrowolny.	 Zasady	 naboru	 Uczestników	 określa	 §	 3	
Regulaminu.	

6. Warsztaty	odbywają	 się	w	Warszawie	w	 terminie	od	 	7	grudnia	do	9	grudnia	2018	
roku.	Szczegółowy	harmonogram	Warsztatów	zostanie	przesłany	do	Uczestników	na	
wskazany	przez	nich	adres	e-mail	przed	rozpoczęciem	Warsztatów.	

7. Pekao	jest	przyrzekającym	Nagrody	w	myśl	art.	919	i	następnych	Kodeksu	cywilnego.	
8. Podmiotem	odpowiedzialnym	za	wydanie	Nagród	jest	Operator.	

	

§	2	[Cel	Warsztatów]	

1. Warsztaty	mają	charakter	szkoleniowy.		
2. Celem	warsztatów	jest:	

a) projektowanie	 doświadczeń	 w	 placówkach	 przyszłości;	 podczas	 warsztatów	
Uczestnicy	będą	współtworzyć	wizję	Banku	i	placówek	bankowych	przyszłości,	

b) wsparcie	w	tworzeniu	innowacyjnych	pomysłów	dotyczących	działalności	Banku	
w	 odpowiedzi	 na	 upowszechnienie	 bankowości	mobilnej	 i	 internetowej,	 nowe	
technologie	i	rozwiązania,	zmieniające	się	oczekiwania	użytkowników	w	związku	
ze	 zwiększeniem	 się	 tempa	 życia	 oraz	 odpowiedzi	 na	 nowe	 zadania	 jakie	 są	
stawiane	w	stosunku	do	banków,	

c) dostarczenie	uczestnikom	wiedzy	i	umiejętności	z	obszaru	działań	projektowych	
opartych	na	metodologii	Design	Thinking	i	Service	Design,	

d) możliwość	uruchomienia	procesu	rekrutacji	względem	Uczestników	Warsztatów,	
którzy	wyrazili	zgodę	na	przetwarzanie	danych	osobowych	w	tym	celu.	



3. Warsztaty	 będą	obejmowały	 3	 dni	 zespołowej	 pracy	 i	 nauki,	 których	 celem	będzie	
zaprojektowanie	 usługi	 bankowej	 rozwiązującej	 realny	 problem.	 Współpraca	
interdyscyplinarnych	 zespołów	 będzie	 miała	 charakter	 warsztatowy,	 który	 będzie	
oparty	na	metodyce	Design	Thinking	Service	Design	oraz		Service	Design.		

	

§	3	[Uczestnicy	Warsztatów]	

1. Udział	w	Warsztatach	jest	dobrowolny	i	bezpłatny.	Uczestnikami	Warsztatów	mogą	
być	osoby	pełnoletnie,	mające	pełną	zdolność	do	czynności	prawnych,	 	posiadające		
potencjał	w	zakresie	tworzenia	innowacyjnych	produktów.	

2. Uczestnikami	 Warsztatów	 nie	 mogą	 być	 osoby	 będące	 pracownikami,	 lub	
współpracownikami	Organizatora,	ani	spółek	kapitałowo	lub	osobowo	powiązanych	
z	Organizatorem,	zarówno	pośrednio	jak	i	bezpośrednio.	

3. Uczestnik	 poprzez	 zgłoszenie	 do	 udziału	 w	 Konkursie	 nie	 nabywa	 jakiegokolwiek	
roszczenia	w	stosunku	do	Organizatora	o	przyznanie	mu	jakiejkolwiek	nagrody	ani	o	
zwrot	kosztów	poniesionych	przez	niego	w	celu	wzięcia	udziału	w	Warsztatach.		

4. Zgłoszenia	 do	 udziału	 w	 Warsztatach	 odbywają	 się	 drogą	 elektroniczną	 poprzez	
wypełnienie	 formularza	 dostępnego	 na	 portalu	 internetowym	 Organizatora	 pod	
adresem	https://www.pekao.com.pl/service-jam.			

5. Nabór	 do	 udziału	 w	 Warsztatach	 odbywa	 się	 jednoetapowo,	 w	 terminie	 od	 27	
listopada	2018r.	do	6	grudnia	2018	r.	do	godz.	12:00.		

6. Formularz	 składa	 się	 z	 kwestionariusza	 osobowego	 oraz	 krótkich	 odpowiedzi	 (max	
500	znaków)	na	pytania	zawarte	w	formularzu	dotyczące	motywacji	Uczestnika.		

7. Przed	 wysłaniem	 formularza	 uczestnik	 zobowiązany	 jest	 zapoznać	 się	 z	 treścią	
Regulaminu	oraz	złożyć		oświadczenia:		

a) o	akceptacji	Regulaminu,		
b) o	wyrażeniu	 zgody	na	przetwarzanie	przez	Bank	danych	osobowych	

Uczestnika	Konkursu	w	celu	i	zakresie	niezbędnym	do	wzięcia	udziału	
w	Konkursie	oraz	otrzymania	i	realizacji	Nagrody,	

c) o	 przyjęciu	 do	 wiadomości	 oświadczenia	 z	 zakresu	 obowiązku	
informacyjnego	 zgodnie	 z	 Rozporządzeniem	 Parlamentu	
Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	 2016/679	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 2016	 r.	 w	
sprawie	ochrony	osób	fizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	
osobowych	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	 oraz	
uchylenia	dyrektywy	95/46/WE,	

d) 	fakultatywnie	-	o	wyrażeniu	zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych	
w	 celu	 przeprowadzenia	 procesu	 rekrutacyjnego.	Wyrażenie	 zgody	 na	
wzięcie	 udziału	 w	 procesie	 rekrutacji	 jest	 możliwe	 podczas	 naboru	 do	
udziału	 w	Warsztatach	 natomiast	 wycofanie	 tej	 zgody	 jest	 możliwe	 w	
każdym	czasie.	

8. Komisja	 ocenia	 potencjał	 i	 motywację	 Uczestników	 w	 zakresie	 tworzenia	
innowacyjnych	 rozwiązań,	 a	 także	 różnorodność	 umiejętności	 reprezentowanych	
przez	 Uczestników.	 Ocena	 zostanie	 dokonana	 na	 podstawie	 danych	 zawartych	 w	
formularzu	 aplikacyjnym.	 Decyzja	 o	 zakwalifikowaniu	 zgłoszenia	 Uczestnika	 do	
udziału	 w	Warsztatach	 należy	 wyłącznie	 do	 Komisji,	 jest	 ostateczna	 i	 nie	 podlega	
żadnej	procedurze	odwoławczej.		

9. Do	Warsztatów	Komisja	zakwalifikuje	nie	więcej	niż	30	osób	z	najwyżej	ocenionych	
Uczestników.	Każdy	formularz	podlega	ocenie	dwóch	członków	Komisji.	Członkowie	
Komisji	mogą	 znać	 swoje	 oceny	 i	 komunikować	 się	między	 sobą.	 Każdy	Uczestnik,	



który	dokonał	zgłoszenia	otrzyma	informację	zwrotną	o	rezultacie	naboru	w	zakresie	
jego	osoby	na	wskazanym	adres	e-mail.		

10. Warunkiem	 uzyskania	 statusu	 „Uczestnika”	 Warsztatów	 jest	 otrzymanie	 od	
Organizatora	 e-maila	 z	 potwierdzeniem	 uczestnictwa	 na	 wskazany	 adres	 e-mail	 w	
terminie	do	6	grudnia	2018	roku.	

	

§	4	[Uprawnienia	i	zobowiązania	Uczestników]		

1. Uczestnicy	 zaproszeni	 do	 udziału	 w	 Warsztatach	 przez	 Komisję	 są	 zobowiązani	
stawić	się	w	miejscu	i	o	godzinie	wskazanej	przez	Organizatora,	zgodnie	z	ustalonym	
przez	Organizatora	harmonogramem	Warsztatów.		

2. Jeśli	 udział	 Uczestnika	 w	 Warsztatach	 nie	 będzie	 możliwy,	 Uczestnik	 jest	
zobowiązany	poinformować	o	 tym	za	pośrednictwem	wskazanego	w	komunikacji	 z	
Uczestnikiem	adresu	e-mail.		

3. Każdy	z	Uczestników	w	trakcie	trwania	Warsztatów	jest	uprawniony	do:	
a) brania	udziału	w	Warsztatach	zgodnie	z	ich	harmonogramem,	
b) otrzymania	 materiałów	 szkoleniowych	 lub	 innych	 pomocy	 oferowanych	 przez	

Organizatora,	
c) korzystania	 z	 doradztwa	 merytorycznego	 osób	 prowadzących	 Warsztaty	 w	

zakresie	oferowanym	przez	Organizatora.	
4. Uczestnikom	 biorącym	 udział	 w	 Warsztatach	 Organizator	 zapewnia	 wyżywienie	

(śniadanie	 i	 lunch	każdego	dnia	Warsztatów)	oraz	miejsce	do	pracy	z	dostępem	do	
prądu.	 Organizator	 	 nie	 zapewnia	 Uczestnikom	 noclegu,	 opieki	 medycznej	 oraz	
komputerów	osobistych	w	trakcie	trwania	Warsztatów.		

5. Każdy	z	Uczestników	Warsztatów	zobowiązany	jest:	
a) przestrzegać	 przepisów	 porządkowych,	 w	 szczególności	 przepisów	

przeciwpożarowych,	 obowiązujących	 w	 lokalu	 oraz	 w	 budynku,	 w	 którym	
przeprowadzane	będą	Warsztaty,	

b) przestrzegać	postanowień	niniejszego	Regulaminu,	
c) posługiwać	 się	 imiennym	 identyfikatorem	 otrzymanym	 od	 Organizatora	 jeżeli	

zarządca	lub	administrator	budynku,	w	którym	przeprowadzane	będą	Warsztaty	
wymagał	będzie	kontroli	dostępu	osób.	

6. Poprzez	 udział	 w	 Warsztatach	 Uczestnicy	 ani	 członkowie	 zespołów	 nie	 nabywają	
jakichkolwiek	roszczeń	w	stosunku	do	Organizatora	 i	Operatora	 ,	w	tym	roszczeń	o	
zwrot	kosztów	poniesionych	w	celu	wzięcia	udziału	w	Warsztatach	(w	tym	kosztów	
dojazdu,	zakwaterowania,	wyżywienia	innego	niż	określone	w	ust.	4	powyżej	itp.).	

	

§	5	[Realizacja	i	przebieg	Warsztatów]		

1. Warsztaty	składać	się	będą	z	 trzech	dni	warsztatowych	zgodnie	z	harmonogramem	
ustalonym	przez	Organizatora,	który	zostanie	przesłany	do	Uczestników	na	wskazany	
przez	nich	adres	e-mail	nie	później	niż	na	3	dni	przed	rozpoczęciem	Warsztatów.	

2. Uczestnicy	 w	 ramach	 Warsztatów	 będą	 pracować	 i	 realizować	 zadania	 w	 5-
osobowowych	 zespołach.	 Podział	 Uczestników	 na	 zespoły	 jest	 ustalanym	 przez	
Organizatora	i	Operatora	pod	kątem	interdyscyplinarności	zespołów.	

3. Każdy	Uczestnik	może	być	członkiem	tylko	jednego	zespołu.	
4. Na	zakończenie	Warsztatów	Komisja	przeprowadzi	konkurs	projektów	stworzonych	

przez	zespoły	w	ramach	Warsztatów	(„Konkurs”).	Komisja	dokona	wyboru	zespołu,	
którego	 projekt	 w	 największym	 stopniu	 zrealizuje	 cele	 Warsztatów	 (dalej	
„Wyróżniony	 Zespół”).	 Kryteriami	 oceny	 projektów	 w	 Konkursie	 zostaną	
przedstawione	przez	Komisje	Uczestnikom	pierwszego	dnia	warsztatów.	



5. Uczestnicy	 tworzący	Wyróżniony	 Zespół	 będą	 Laureatami	Warsztatów.	 Laureatom	
Warsztatów	 zostaną	 przekazane	 nagrody	 ufundowane	 przez	 Organizatora	
(„Nagrody”).		

6. W	 przypadku	 stwierdzenia	 naruszenia	 przez	 Uczestnika	 postanowień	 Regulaminu	
Komisja	 wyklucza	 Uczestnika	 z	 Warsztatów.	 Przypadki	 takie	 Komisja	 będzie	
rozpatrywała	indywidualnie.	

	

§	6	[Nagrody]	

1. Nagrodami	 w	 konkursie	 projektów	 są	 nagrody	 pieniężne	 w	 wysokości	 1.000	 zł	
(słownie:	jeden	tysiąc	złotych)	dla	każdego	z	Laureatów	Warsztatów.	Łączna	wartość	
nagród	w	konkursie	dla	Wyróżnionego	Zespołu	wynosi	5	000	zł	(słownie:	pięć	tysięcy	
złotych).	 Nagrody	 zostaną	 przekazane	 w	 formie	 przelewu	 na	 rachunek	 bankowy	
wskazany	przez	Laureata	Warsztatów.	

2. Nagrody	 będą	 przekazywane	 przez	 Operatora	 w	 terminie	 3	 dni	 od	 zakończenia	
Warsztatów.	

3. Do	każdej	z	Nagród	zostanie	przyznana	nagroda	dodatkowa	pieniężna	w	wysokości	
odpowiadającej	 11,11%	 wartości	 Nagrody	 („Nagroda	 dodatkowa“).	 Nagroda	
dodatkowa	przeznaczona	 jest	na	zapłatę	przez	przyrzekającego	Nagrodę	należnego	
zryczałtowanego	 podatku	 dochodowego	 od	 osób	 fizycznych	 w	 wysokości	 10%	
wartości	Nagrody,	w	oparciu	o	art.	30	ust.	1	pkt	2	ustawy	z	dnia	26	 lipca	1991	r.	o	
podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych.	Zwycięzca	nie	jest	uprawniony	do	żądania	
wypłaty	Nagrody	 dodatkowej	w	 innej	 formie	 niż	 przekazanie	 jej	 na	 poczet	 zapłaty	
podatku	dochodowego,	o	którym	mowa	w	zdaniu	poprzedzającym.	Celem	wydania	
Nagrody	 oraz	 rozliczenia	 podatku	 od	 Nagrody	 Operator	 może	 zwrócić	 się	 do	
Laureatów	 o	 podpisanie	 protokołu	 wydania	 Nagrody,	 w	 tym	 Nagrody	 dodatkowej	
oraz	 podania	 w	 nim	 niezbędnych	 danych	 osobowych.	 Wzór	 protokołu	 wydania	
Nagrody	stanowi	Załącznik	nr	1	do	niniejszego	Regulaminu.						

4. Laureaci	 nie	 mają	 prawa	 do	 wymiany	 Nagrody	 na	 nagrodę	̨ innego	 rodzaju	 ani	
żądania	wypłacenia	ekwiwalentu	pieniężnego	Nagrody.	Laureat	Warsztatów	nie	ma	
prawa	do	przeniesienia	prawa	do	otrzymania	Nagrody	na	osoby	trzecie.	

	

§	7	[Prawa	własności	intelektualnej]	

1. Laureaci	 Warsztatów	 przeniosą	 na	 Bank	 bez	 prawa	 do	 odrębnego	 wynagrodzenia	
autorskie	prawa	majątkowe	do	stworzonego	w	Konkursie	projektu.		

2. Laureaci	zawrą	umowę	o	przeniesieniu	autorskich	praw	majątkowych	na	rzecz	Banku	
według	wzoru	stanowiącego	Załącznik	nr	2	do	Regulaminu.	 

3. Organizator	uzależnia	wydanie	Nagród	od	zawarcia	umowy,	o	której	mowa	w	ust.	2	
powyżej.	
	

§	8	[Reklamacje]	

1. Reklamacje	 związane	 z	 przebiegiem	 Warsztatów	 powinny	 być	 składane	 w	 formie	
pisemnej	 lub	 w	 formie	 wiadomości	 elektronicznej	 (e-mail).	 Reklamacja	 powinna	
zawierać	 co	 najmniej	 imię,	 nazwisko,	 adres	 e-mail	 oraz	 dokładny	 adres	 osoby	
składającej	 reklamację,	 jak	 również	opis	 i	 powód	 reklamacji.	 Reklamacje	mogą	być	
składane	 pod	 adresem:	 (i)	 w	 przypadku	 reklamacji	 pisemnych:	 Bank	 Pekao	 S.A.	
Laboratorium	 Innowacji,	 ul.	 Żwirki	 i	Wigury	 31,	 02-091	Warszawa	 (ii)	w	przypadku	
reklamacji	przesyłanych	drogą	elektroniczną:	service_jam@pekao.com.pl	

2. Reklamacje	 będą	 rozpatrywane	przez	Organizatora.	O	wyniku	 reklamacji	Uczestnik	
zostanie	poinformowany	pisemnie	(na	adres	podany	w	reklamacji),	w	terminie	do	14	



(czternastu)	 dni	 od	 daty	 otrzymania	 reklamacji	 przez	 Organizatora.	 Decyzja	
Organizatora	 dotycząca	 reklamacji	 nie	 pozbawia	 Uczestnika	 prawa	 dochodzenia	
roszczeń	na	drodze	sądowej	lub	innej	określonej	przez	obowiązujące	przepisy	prawa.	

3. Wszelkie	pytania,	komentarze	 lub	skargi	dotyczące	Warsztatów	należy	kierować	do	
Organizatora	pod	adresem:	 (i)	w	przypadku	reklamacji	pisemnych:	Bank	Pekao	S.A.	
Laboratorium	 Innowacji	 ul.	 Żwirki	 i	Wigury	 31,	 02-091	Warszawa,	 (ii)	w	przypadku	
reklamacji	przesyłanych	drogą	elektroniczną:		service_jam@pekao.com.pl	.	

	

§	9	[Postanowienia	końcowe]	

W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszym	 Regulaminem	 zastosowanie	 znajdują	
obowiązujące	przepisy	prawa	polskiego.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Załącznik	 nr	 1	 do	 Regulaminu	 Laboratorium	 Innowacji	 Service	 Jam	 -	Projektowanie	
doświadczeń	w	placówkach	przyszłości.	
	

	
	

POTWIERDZENIE	ODBIORU	NAGRODY	
	
Imię	i	nazwisko:_____________________________________	
Adres	zamieszkania:	_____________________________________	
	
potwierdzam	niniejszym	odbiór	nagrody	w	postaci	
	
_____________________________________	 o	 wartości	 ……………..zł	 (słownie	
……………………………………..	złotych	)	brutto	przyznanej	mi	w	konkursie	w	ramach	Warsztatów	
„Laboratorium	innowacji	Service	Jam”	przez	organizatora	konkursu	Bank	Polska	Kasa	Opieki	
S.A.	z	siedzibą	w	Warszawie.	
	
……………………………………………………….	
Podpis	
	
Miejscowość,	……………………………………	data	…………………………………2018	r.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Załącznik	 nr	 2	 do	 Regulaminu	 Laboratorium	 Innowacji	 Service	 Jam	 -	Projektowanie	
doświadczeń	w	placówkach	przyszłości.	
	

	
UMOWA	

O	PRZENIESIENIE	PRAW	AUTORSKICH	

	

zawarta	w		dniu	______________	20__	roku	w	Warszawie	pomiędzy:	
	

1. ___________________	 zamieszkałym/ą	 w	 _________________,	 posiadającym/ą	
numer	PESEL	____________________,	

2. ___________________	 zamieszkałym/ą	 w	 _________________,	 posiadającym/ą	
numer	PESEL	____________________,	

3. ___________________	 zamieszkałym/ą	 w	 _________________,	 posiadającym/ą	
numer	PESEL	____________________,	

4. ___________________	 zamieszkałym/ą	 w	 _________________,	 posiadającym/ą	
numer	PESEL	____________________,	

5. ___________________	 zamieszkałym/ą	 w	 _________________,	 posiadającym/ą	
numer	PESEL	____________________,	

	
zwanymi	dalej	łącznie	„Współtwórcami”,,	

a	

6. Bankiem	 Polska	 Kasa	 Opieki	 Spółka	 Akcyjna	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie,	 ul.	
Grzybowska	 53/57,	 00-950	 Warszawa,	 wpisany	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 w	
Sądzie	 Rejonowym	 dla	 m.st.	 Warszawy	 w	 Warszawie,	 XII	 Wydział	 Gospodarczy	
Krajowego	 Rejestru	 Sądowego,	 KRS:	 0000014843,	 NIP:	 5260006841,	 REGON:	
000010205,	wysokość	kapitału	zakładowego	i	kapitału	wpłaconego:	262	470	034	zł,	
reprezentowanym	przez	________________	;	

zwanym	dalej	„Bankiem”	

Współtwórcy	 	 i	 Bank,	 zwani	 w	 dalszej	 części	 z	 osobna	 również	 „Stroną”,	 zaś	 wspólnie	
„Stronami”,	zawierają	niniejszą	umowę,	zwaną	dalej	„Umową”,	następującej	treści:	
	

§	1	
1. Strony	zgodnie	oświadczają,	że	Współtwórcy	brali	udział	w	konkursie	odbywającym	się	w	

ramach	 zorganizowanych	 przez	 Bank	 Warsztatów	 „Laboratorium	 Innowacji	 Service	
Jam	 -	Projektowanie	 doświadczeń	 w	 placówkach	 przyszłości”,	 w	 ramach	 którego	
wspólnie	 	stworzyli	 projekt	 (zwany	dalej	„Projektem”),	 którego	 opis	 znajduje	 się	w	
Załączniku	do	Umowy.	

2. Współtwórcy		oświadczają,	że	posiadają	pełne	prawa	autorskie	osobiste	oraz	majątkowe	
do	Projektu.	

3. Współtwórcy		oświadczają,	że	przysługujące	im	autorskie	prawa	osobiste	i	majątkowe	
do	Projektu	nie	są	w	żaden	sposób	ograniczone	lub	obciążone	prawami	osób	trzecich	
oraz	że	Projekt	nie	narusza	jakichkolwiek	praw	osób	trzecich.	

	
§	2	

1. Z	 chwilą	 zawarcia	 Umowy,	 Współtwórcy	 przenoszą	 na	 Bank,	 w	 najszerszym	
możliwym	 zakresie,	 przysługujące	 im	 w	 stosunku	 do	 Projektu	 autorskie	 prawa	



majątkowe	na	wszystkich	 znanych	 Stronom	na	moment	 zawarcia	 niniejszej	Umowy	
następujących	polach	eksploatacji,	w	tym:	

a) w	 zakresie	 utrwalania	 i	 zwielokrotniania	 (kopiowania)	 Projektu	 -	
wytwarzanie	i	zwielokrotnianie	określoną	techniką	i	w	dowolnym	materiale	
dowolnej	ilości	egzemplarzy	materiałów	wykonanych	na	podstawie	Projektu,	

b) w	 zakresie	 obrotu	 materiałami	 wykonanymi	 na	 podstawie	 Projektu	 –	
wprowadzanie	do	obrotu,	 a	 także	użyczenie	 lub	najem	oryginały	 lub	 kopii	
Projektu	(zarówno	wszystkich	jego	elementów,	jak	i	każdego	z	osobna),	

c) w	 zakresie	 rozpowszechniania	 materiałów	 wykonanych	 na	 podstawie	
Projektu	w	
sposób	inny	niż	określony	w	pkt	b)	powyżej	–	publiczne	wystawienie,	a	także	
publiczne	udostępnianie	oryginału	lub	kopii	Projektu	(zarówno	wszystkich	
jego	elementów,	jak	i	każdego	z	osobna)	w	taki	sposób,	aby	każdy	mógł	mieć	
do	nich	dostęp	w	miejscu	i	w	czasie	przez	siebie	wybranym,	w	tym	również	za	
pośrednictwem	sieci	Internet,	

d) modyfikowanie	 Projektu,	 a	 także	 materiałów	 wykonanych	 na	 podstawie	
Projektu	w	 zakresie	 ich	 kolorystyki	 oraz	wymiarów,	 a	 także	materiałów,	 z	
których	będą	wykonane,	

e) prezentacja	 Projektu	 oraz	 materiałów	 wykonanych	 na	 jego	 podstawie	 w	
środkach	masowego	przekazu,	

f) wykorzystanie	Projektu,	a	także	materiałów	wykonanych	na	jego	podstawie	
we	 wszelkich	 materiałach	 promocyjno-reklamowych	 i	 swobodne	
korzystanie	 z	 Projektu	 oraz	materiałów	wykonanych	 na	 jego	 podstawie	w	
celu	 prowadzenia	 reklamy	 i	 promocji	dowolnych	produktów	pod	dowolną	
marką	wskazaną	przez	Bank,	

g) wykorzystanie	 Projektu	 na	 potrzeby	 produkcji	 wyrobów	 przez	 Bank	 lub	
podmioty	przez	nią	wskazane.	

2. Współtwórcy	 	 zobowiązują	 się	 do	 niewykonywania	 wszelkich	 przysługujących	 im	
praw	autorskich	osobistych	do	Projektu,	a	w	każdym	wypadku	do	wykonywania	ich	w	
dobrej	 wierze	 oraz	 wyłącznie	 w	 sposób	 zgodny	 z	 interesem	 Banku.	 Nadto	
Współtwórcy	 	 upoważniają	 Bank	 do	 wykonywania	 w	 jego	 imieniu	 wszelkich	
przysługujących	im	praw	autorskich	osobistych	do	Projektu,	a	w	szczególności	prawa	
do	integralności	Projektu.	

3. Współtwórcy	 zezwalają	 także	 na	 rozporządzanie	 i	 korzystanie	 przez	 Bank	 z	
opracowań	Projektu	na	wszystkich	polach	eksploatacji	 (zezwolenie,	o	którym	mowa	
w	 art.	 2	 ust.	 2	 ustawy	 o	 prawie	 autorskim	 i	 prawach	 pokrewnych).	 Nadto	
Współtwórcy	 	 przenoszą	 na	 Bank	 wyłączne	 prawo	 do	 udzielania	 zezwolenia	 na	
rozporządzanie	 i	 korzystanie	 z	 opracowań	 Projektu	 (zezwolenie,	 o	 którym	mowa	w	
art.	2	ust.	2	ustawy	o	prawie	autorskim	i	prawach	pokrewnych).	

4. Przeniesienie	 przez	 Współtwórców	 	 majątkowych	 praw	 autorskich	 do	 Projektu	 na	
Bank	następuje	bez	ograniczeń	czasowych	i	terytorialnych.	

5. Dla	 uchylenia	 jakichkolwiek	 wątpliwości,	 Strony	 zgodnie	 oświadczają,	 że	 samo	
przeniesienie	 przez	Współtwórców	 	własności	 jakiegokolwiek	 egzemplarza	 Projektu	
powoduje	 przejście	 autorskich	 praw	 majątkowych	 do	 Projektu,	 na	 ww.	 polach	
eksploatacji.	

6. W	 przypadku	 wystąpienia	 przeciwko	 Bankowi	 przez	 jakąkolwiek	 osobę	 trzecią	 z	
jakimikolwiek	 roszczeniami	 wynikającymi	 z	 naruszenia	 praw	 przysługujących	 tej	
osobie	w	 stosunku	 do	 Projektu,	Współtwórcy	 zobowiązani	 są	 do	 ich	 zaspokojenia	 i	
zwolnienia	Banku	od	obowiązku	świadczeń	z	tego		tytułu.	

7. W	 przypadku	 dochodzenia	 na	 drodze	 sądowej	 przez	 jakiekolwiek	 osoby	 trzecie	
roszczeń	wynikających	z	powyższych	tytułów	przeciwko	Bankowi,	Współtwórcy		będą	



zobowiązani	do	przystąpienia	w	procesie	do	Banku	i	podjęcia	wszelkich	czynności	w	celu	
zwolnienia	Banku	z	udziału	w	sprawie.	

	
	

§	3	
1. Strony	 zgodnie	 postanawiają,	 że	 przeniesienie	 autorskich	 praw	 majątkowych	 na	

wszystkich	 polach	 eksploatacyjnych	 wymienionych	 w	 §	 2	 ust.	 1	 Umowy	 	 na	 rzecz	
Banku	 następuje	 w	 zamian	 za	 nagrody	 przyznane	 na	 rzecz	 Współtwórców	 	 w	
konkursie	 organizowanym	 w	 ramach	 Warsztatów	 „Laboratorium	 Innowacji	 Service	
Jam	–	Projektowanie	doświadczeń	w	placówkach	przyszłości”.	

2. Współtwórcy	 	 oświadczają,	 że	 wydanie	 nagród,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 1	 powyżej,	
wyczerpuje	ich	wszelkie	roszczenia	z	tytułu	przeniesienia	praw	autorskich	do	Projektu	
na	zasadach	i	polach	eksploatacji	określonych	Umową.	

	
§	4	

1. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 Umową	mają	 zastosowanie	 przepisy	 obowiązującego	
prawa	 a	 zwłaszcza	 	 Kodeksu	 Cywilnego	 i	 ustawy	 z	 dnia	 4	 lutego	 1994	 r.	 o	 prawie	
autorskim	i	prawach	pokrewnych.		

2. Wszelkie	 zmiany	 i	 uzupełnienia	 Umowy	 wymagają	 formy	 pisemnej	 pod	 rygorem	
nieważności.	

3. Umowę	sporządzono	w	dwóch	jednobrzmiących	egzemplarzach,	po	jednym	dla	każdej	
ze	Stron.	

	
	
Załączniki:	

1) Opis	Projektu.	
	

WSPÓŁTWÓRCY:	 BANK:	
	
	

	

	


