
Załącznik 1 

 

Oświadczenie laureata konkursu dotyczące przeniesienia autorskich 

praw majątkowych 

 

Imię i nazwisko ……………………………….,  

zam. ……………………………………………. 

………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że jestem autorem i twórcą zwycięskiej nazwy (zwanej dalej „Dziełem”), 

przekazanej w ramach Konkursu na nazwę przedszkola w Bydgoskim Parku Przemysłowo - 

Technologicznym organizowanego przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. 

z o.o. 

1.  Zapewniam i gwarantuje, że Dzieło jak również jego części stanowić będzie utwór 

w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

2. Oświadczam i gwarantuje, że moje dzieło jest wolne od wad i obciążeń prawnych, 

a ponadto:  

a) przysługuje mi prawo do pełnego rozporządzania prawami autorskimi 

majątkowymi, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie 

autorskich praw zależnych; 

b) korzystanie z Dzieła przez Organizatora na podstawie i w zakresie objętym 

niniejszym oświadczeniem nie będzie naruszać majątkowych i osobistych 

praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób 

trzecich. 

3. Oświadczam, że moje prawa autorskie do przedmiotu umowy jak również jego 

części nie będą ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. 

4. Z chwilą wybrania mnie laureatem konkursu, przenoszę na Organizatora na 

podstawie niniejszego oświadczenia wszelkie zbywalne autorskie prawa 

majątkowe do Dzieła i jego części, bez ograniczania co do terytorium, czasu i 

liczby egzemplarzy, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 



a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła, jego części lub fragmentów – 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu zamówienia lub 

jego części lub fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia 

i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, 

elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, 

wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości 

stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci WWW (Internet, 

w szczególności na stronie internetowej Zamawiającego lub innego podmiotu 

z jego grupy kapitałowej) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie 

i nieograniczone zwielokrotnianie Dzieła  przez każdego z użytkowników sieci 

publicznej, 

b) w zakresie rozpowszechniania Działa, jego części lub fragmentów w sposób 

inny niż określony w lit a) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet), przy czym 

rozpowszechnienie Dzieła, jego części albo fragmentów może być 

dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich 

realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: prezentacji 

multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, wykorzystywanie 

w folderach reklamowych), 

c) w zakresie przekazywania Dzieła przez Organizatora podmiotom trzecim, 

korzystającym z niego w zakresie wskazanym przez Organizatora, 

w szczególności przekazywanie agencjom public relations, redaktorom, 

dziennikarzom, 

d) na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt 1-3 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych; 

e) w zakresie przystosowania, przetwarzania, tłumaczenia, zmiany układu 

lub jakiejkolwiek innych zmian w Dziele z zachowaniem przez Organizatora 

praw do tych zmian. 

5. Przenoszę na Organizatora prawa do wykorzystanych w Dziele wytworów 

niematerialnych niestanowiących utworów w rozumieniu ustawy o prawie 



autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi przepisami, w 

szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

6. Upoważniam Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych 

względem Dzieła, jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian, 

uzupełnień i jego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia anonimowo bez 

podania mojego imienia i nazwiska oraz upoważniam Organizatora 

do decydowania o pierwszym udostępnieniu Dzieła publiczności i sprawowania 

nadzoru nad sposobem korzystania z niego. Zobowiązuję się ponadto 

do niewykonywania swych autorskich praw osobistych do Dzieła w sposób 

naruszający interesy Organizatora.  

7. Wyrażam zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania 

praw zależnych do Dzieła przez Organizatora, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień 

Organizator w szczególności ma prawo do dowolnego wykorzystywania całości 

lub swobodnie wybranych fragmentów Dzieła. Udzielam niniejszym prawa 

do udzielania licencji wyłącznych i niewyłącznych. 

8. Korzystanie przez Organizatora z autorskich praw majątkowych określonych 

w niniejszym paragrafie nie wymaga mojej zgody. 

1. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku 

z korzystaniem przez Organizatora z praw nabytych lub upoważnień uzyskanych 

na podstawie niniejszego oświadczenia, będę zobowiązany zwolnić Organizatora 

od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione 

roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, 

w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach nagrody 

konkursowej. 

 

 

 

…………………………      ……….………………….. 

 (miejscowość, data)       (czytelny podpis) 

 


