
Załącznik nr 1  do umowy  

WZÓR  

  

Oświadczenie autorów o przekazaniu autorskich, praw majątkowych i zezwolenia na 

wykonywanie zależnych praw autorskich   

   

Ja, niżej podpisany ………………………………, zamieszkały …………………………….., 

legitymujący się dowodem osobistym nr ………………….., PESEL……………………….., 

oświadczam, iż:  

  

jestem autorem i twórcą Koncepcji/projektu, branży: …………………………………………………  
  (nazwa inwestycji)  

  

branży:   ……………………………………………………………………………………….  

posiadam uprawnienia nr ………………………………….wydane przez …………………..  

  

1) wyłącznie  mi,  w  sposób  nieograniczony  przysługują  wszelkie 

 prawa  do  ……………………………. , w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe,  
   (Koncepcja / projekt, branża)  

  

2) ………..……………………… został stworzony przeze mnie bez udziału  

(Koncepcja / projekt, branża) osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek 

zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi 

praw na Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagroda.,  

  

3) ………..………………………………………………..nie narusza praw autorskich osób trzecich,                            
                         (Koncepcja / projekt, branża)  

  

4) ……………………………………………………stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza   

          (Koncepcja / projekt, branża) praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek 

zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Spółdzielnia 

Socjalna Pracownia ArtZagroda na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub 

rozpowszechniania dzieła,  

  

5) według mojej najlepszej wiedzy, ……………………………..  lub jego część nie   
(Koncepcja / projekt, branża)  

znajdują się w posiadaniu osób trzecich i nie istnieje ryzyko jego wydania bez zgody Spółdzielnia 

Socjalna Pracownia ArtZagroda,  

6) niniejszym przenoszę na Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagroda. wszelkie majątkowe prawa 

autorskie, dotyczące  

……….……………………….. ,  
                         (Koncepcja / projekt, branża)  
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7) przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas 

nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, 

przetwarzania (chociażby częściowo) oraz wykorzystywania ……………………………w każdej   
(Koncepcja / projekt, branża)  

formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika 

informacji (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, 

DVDR, DVDRW, video CD, minidysk, VHS, nośniki typu „flash”) na gruncie pól eksploatacji, 

które stanowią m.in.:  utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, 

wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia,   

wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub 

bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity,   

równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, 

rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www i 

serwery itp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe,  

  

8) zezwalam na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania zależnych praw autorskich 

przez Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagroda do  ………………………………,    
       (Koncepcja / projekt, branża)  

w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) zarówno w kraju jak i 

zagranicą.  W ramach tych uprawnień Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagroda w 

szczególności ma prawo dowolnego wykorzystania całości lub swobodnie wybranych fragmentów  

……………..…………………... .        W tym celu możliwe jest  dokonywanie tłumaczenia treści   
 (Koncepcja / projekt, branża)  

zawartych w opracowaniu ………………………..        na dowolne języki,  
(Koncepcja / projekt, branża)  

  

9) Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagroda może według własnego uznania dokonywać 

modyfikacji lub poprawek ……………………………….nabytego na mocy niniejszego 

oświadczenia,  
     (Koncepcja / projekt, branża)  

  

10) Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagroda jest uprawnione do udzielania licencji osobom 

trzecim  na korzystanie z praw do ………….……………….., zbycia majątkowych praw 

autorskich oraz zezwolenia                       
(Koncepcja / projekt, branża)  

 na wykonywanie zależnych praw autorskich do …………………………………   
     (Koncepcja / projekt, branża)  



  

Niniejsze oświadczenie rodzi skutki prawne z chwilą podpisania.   

  

………..…;……, dnia …………..…….  

  

  

                              ………………………..  
(czytelny podpis)  
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