
 

Regulamin  

KONKURS NA LOGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WARSZAWIE 

 

 

§ 1. 

Organizator: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 

Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej  

 

 

§ 2. 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest wybór nowego logotypu dla systemu komunikacji miejskiej  

w Warszawie, który będzie identyfikował usługi komunikacyjne realizowane na zlecenie  

Miasta Stołecznego Warszawy. Obecnie w przestrzeni miejskiej funkcjonuje wiele różnych 

znaków graficznych związanych z transportem zbiorowym. Równolegle funkcjonują trzy 

logotypy samego Zarządu Transportu Miejskiego, używany jest również symbol promocyjny 

miasta „Zakochaj się w Warszawie komunikacyjnej”. Wyeksponowany jest też herb Warszawy 

oraz logotypy spółek świadczących usługi na rzecz miasta. Istnieje zatem potrzeba ujednolicenia 

oznakowania. Logotyp powinien w sposób jednoznaczny identyfikować usługi transportowe 

organizowane przez m.st. Warszawę, a także całą komunikację miejską jak i poszczególne środki 

transportu publicznego, tworzące krajobraz miejski.  

 

§ 3. 

Formuła i uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy, ogólnopolski. 

2. Konkurs składa się z następujących etapów: 

• I etap – zbieranie portfolio, przedstawienie przez projektantów / firmy 

projektowe portfolio, które zawiera minimum 3 projekty logotypów oraz 

identyfikacji wizualnych, 

• II etap – zlecenie  wybranym 5 projektantom/zespołom projektowym  

odpłatnego wykonania głównego logotypu wraz z odmianami dla wybranych 

środków transportu (tramwaj, metro, autobus, pociąg, rower), a także 

zamieszczenie logotypu na wybranych nośnikach , stanowiących Załącznik nr 2.  



Należy przygotować wersję znaku głównego z dopiskiem: Warszawski Transport 

Publiczny. 

3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, profesjonalistów – osób fizycznych, 

spółek osób fizycznych i osób prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym 

oraz studentów kierunków projektowych. Prace mogą być zgłaszane przez 

indywidualnych uczestników oraz przez zespoły projektowe. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury 

Konkursowego, a także członkowie najbliższych rodzin/osoby pozostające we wspólnym 

pożyciu.  

5. Udział w pierwszym etapie konkursu (nadsyłanie portfolio) jest bezpłatny.  

 

 

 

§ 4. 

Zgłoszenie udziału w konkursie 

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie portfolio w formacie pdf. na adres: 

konkurs.ztm@stgu.pl, które zawiera minimum 3 projekty logotypów.  

Plik załącznika z portfolio powinien być zatytułowany nazwą autora, w treści emaila 

należy wpisać dane kontaktowe autora /autorów (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, 

adres, strona WWW), w tytule emaila: zgłoszenie konkursowe ZTM. Załącznik nie może 

mieć więcej niż 15MB. 

2. Spośród nadesłanych portfolio, jury wybierze 5 finalistów konkursu, którzy zostaną 

zaproszeni do odpłatnego zaprojektowania głównego logotypu transportu publicznego  

w Warszawie wraz z odmianami dla wybranych środków transportu (tramwaj, metro, 

autobus, pociąg, rower), a także zamieszczenie logotypu na wybranych nośnikach, 

stanowiących Załącznik nr 1. Należy przygotować wersję znaku głównego z dopiskiem: 

Warszawski Transport Publiczny. 

3. Projekty finalistów powinny być przesłane w formie prezentacji PDF.  

4. Finaliści powinni przygotować minimum 2 różne koncepcje graficzne zestawu znaków. 

5. Spośród przedstawionych projektów jury wybierze jeden, który otrzyma nagrodę 

główną oraz zostanie wdrożony do realizacji. 

6. Zwycięzca Konkursu, w ramach umowy zobligowany będzie do wykonania wzoru 

wybranego logotypu razem z opracowaniem księgi znaku. 

 

 

mailto:konkurs.ztm@stgu.pl


§ 5 

Terminy 

1. Nadsyłanie portfolio  – 17 lipca 2017 

2. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – 21 lipca 2017 

3. Przygotowanie wstępnych koncepcji logotypów przez wybranych 5 projektantów / studia 

projektowe – 04 września 2017 

4. Wyłonienie zwycięzcy – 07 września 2017 

5. Przygotowanie księgi znaku – 07 października  2017 

§6 

Nagrody 

1. Wynagrodzenie dla uczestników II etapu za wstępne projekty: po 2000 zł brutto 

2. Wynagrodzenie wypłacone będzie po podpisaniu stosownych umów /wystawieniu faktury 

3. Wynagrodzenie dla Zwycięzcy Konkursu za przygotowanie zestawu logotypów wraz z księgą 

znaku– 70 000 zł brutto 

 

§ 7 

Skład jury konkursowego 

1. Dyr. Katarzyna Strzegowska 

2. Dyr. Robert Zydel 

3. Dyr. Wojciech Wagner 

4. Magdalena Ponagajbo 

5. Prof.  Piotr Garlicki 

6. Emilka Bojańczyk 

7. Andrzej Budek 

8. Dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP 

 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Autorzy, z wyjątkiem Zwycięzcy Konkursu, zachowują autorskie prawa majątkowe do prac 

nadesłanych w drugim etapie konkursu.  

2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Stowarzyszenie Twórców Grafiki 

Użytkowej autorskich praw majątkowych do opracowanego logotypu. Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych następuje po wypłaceniu wynagrodzenia  



o którym mowa w pkt. 6, z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru prac  

oraz umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

poniższych pól eksploatacji: 

a) utrwalanie, 

b) digitalizacja, 

c) wprowadzenie do pamięci komputera, 

d) sporządzenie wydruku komputerowego, 

e) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub optycznym  

w postaci elektronicznej, 

f) wprowadzenie do obrotu, 

g) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

egzemplarzy, 

h) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie  

z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM, 

i) opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, 

przemontowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 
3. Zwycięzca zobowiązuje się do zawarcia umowy o przeniesienie majątkowych praw 

autorskich zgodnie ze wzorem umowy załączonym do regulaminu ( Załącznik nr 2).  

W przypadku braku zawarcia w/w umowy w formie pisemnej w ciągu 14 dni roboczych  

od dnia ogłoszenia wyników. 

 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Jury zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem 

pierwotnej formy, przy współpracy z autorem. 

2. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym 

uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez 

Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania 

mu nagrody.  

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie 

udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub 

obowiązujące przepisy prawa.  



4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: 

błędy, pominięcia, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, 

utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez 

działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.  

5. Organizator udostępnia w/w informacje do wiadomości uczestników za pośrednictwem 

Internetu, na stronie www.stgu.pl. 

6. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie. Laureaci poszczególnych etapów konkursu powiadomieni zostaną 

telefonicznie oraz mailowo.  

7. Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach 

promocyjnych.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji 

projektów zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych  

oraz prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych uczestników konkursu w celach 

promocyjnych.  

9. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu 

Konkursu.  

10. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

decyzje jury konkursowego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy  

o ochronie danych osobowych.  

11. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami,  

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  

12. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie  

przez Organizatora Konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

13. Kontakt w sprawie konkursu:   

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, pr@stgu.pl, tel. 600 599 011, www.stgu.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stgu.pl/
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Załącznik nr 1 

Poglądowe przykłady wybranych nośników 
(dopuszcza się przedstawienie koncepcji na własnych materiałach wizualnych) 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 

 

Wzór umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich 

 

zawarta w dniu _________________ roku w __________________ (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:  

________________  Sp. z o.o. z siedzibą w ________________, adres: ul. ________________,  

wpisaną ________________, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ________________ numer NIP: 

________________ numer REGON ________________ kapitał zakładowy ________________ zł opłacony  

w całości, reprezentowaną przez Pana/Panią ________________ –  (stanowisko),  zwaną dalej 

„Autorem”, 

a 

 

________________ Sp. z o.o. z siedzibą w ________________, adres: ul. ________________,  

wpisaną ________________, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ________________ numer NIP: 

________________ numer REGON ________________ kapitał zakładowy ________________ zł opłacony  

w całości, reprezentowaną przez Pana/Panią ________________ –  (stanowisko),  zwaną dalej 

„Zamawiającym”, 

dalej łącznie zwani również ,,Stronami”,  

 

§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest odpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych  

do Utworów (zwanych dalej „Utworami”): 

a. Projekt wybranych logotypów wraz z księgą znaku dla Zarządu Transportu 

Miejskiego w Warszawie 

 

§2 Oświadczenia autora 

1. Autor oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do Utworów w zakresie koniecznym  

do realizacji Umowy. 

2. Autor gwarantuje Zamawiającemu w odniesieniu do Utworów, iż materiały i narzędzia 

wykorzystywane w celu realizacji Umowy nie naruszają przepisów prawa, prawem 

chronionych dóbr osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych. 



 

§3 Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. Z chwilą otrzymania całości Wynagrodzenia określonego w Umowie Autor przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów wskazanych w §1 Umowy,  

bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, tj. zarówno na terenie Polski,  

jak i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

• utrwalanie, 

• digitalizacja, 

• wprowadzenie do pamięci komputera, 

• sporządzenie wydruku komputerowego, 

• zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub optycznym  

w postaci elektronicznej, 

• wprowadzenie do obrotu, 

• nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

egzemplarzy, 

• wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie  

z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM, 

• opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, 

przemontowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 

2. Autor przenosi na Zamawiającego przysługujące mu wyłączne prawo zezwalania  

na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu - w zakresie terytorialnym  

i czasowym oraz na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej. 

3. Wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania, o którym w mowa ust. 1 powyżej,  

jak również wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do 

utworu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający może przenieść bez ograniczeń na 

osoby trzecie. 

4. Na mocy Umowy Zamawiający nabywa prawo własności dostarczonych mu przez Autora 

egzemplarzy Utworu (oryginału, kopii) oraz nośników, na których Utwór utrwalono,  

bez względu na technikę utrwalenia i nośnik, na którym nastąpiło utrwalenie. 

5. Autor może się powoływać na Zamawiającego oraz wykorzystywać firmę oraz znak 

towarowy Zamawiającego w swoich materiałach promocyjnych i marketingowych  

oraz może wykorzystywać materiały o których mowa w Umowie dla własnych 

uzasadnionych celów promocyjnych i marketingowych, włącznie z prezentacją tych 



materiałów innym klientom i inwestorom. Ponadto Autor może zamieszczać w mediach 

informacje na temat współpracy z Zamawiającym i jej zakresu, jednakże zamieszczenie 

takiego materiału prasowego wymagać będzie każdorazowo uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. Skorzystanie przez Autora z powyższych uprawnień nie stanowi naruszenia 

autorskich praw majątkowych lub licencji nabytych przez Zamawiającego na podstawie 

Umowy. 

6. Autor wyraża bezterminową zgodę na dokonywanie przez Klienta opracowań utworu,  

w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji bez prawa do jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia z tego tytułu - w zakresie terytorialnym i czasowym oraz na polach 

eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej. 

7. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania utworu, o których mowa powyżej, stanowić będą 

przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych Autor wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie  

z takiego przedmiotu przez Klienta - w zakresie terytorialnym i czasowym oraz na polach 

eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej. 

 

§4 Wynagrodzenie 

1. Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów, praw zależnych oraz 

innych praw wskazanych w Umowie Zamawiający zapłaci Autorowi wynagrodzenie w 

wysokości ___________ (słownie: _______________________) złotych netto, dalej: ,,Wynagrodzenie”, 

płatne w terminie 14 dni na podstawie faktury VAT przelewem na wskazany przez Autora 

rachunek bankowy ____________________________________. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje również wszelkie wydatki poczynione 

przez Autora w związku z wykonaniem Umowy oraz wynagrodzenie za przeniesienie prawa 

własności dostarczonych Zamawiającemu egzemplarzy Utworu. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu Wynagrodzenia na rachunku Autora. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony dążyć będą do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wynikać 

w związku z realizacji Umowy. 

3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spór rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby powoda. 



4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, pozostałe jej postanowienia 

zachowują moc, a strony zastąpią to nieważne postanowienie innym, mającym moc prawną  

i skutek ekonomiczny możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia nieważnego.  

5. W sprawach nieunormowanych Umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie 

właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

7. Każdy egzemplarz składa się z 3 stron. 

 

 

 

 

 

 

________________________                                   ________________________ 

       Zamawiający          Autor 

 


