
 Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu na znak graficzny „25-lecie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki 
Białostockiej”. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

oświadczam, że: 

1. Oświadczam, że przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych i osobistych do znaku 
graficznego „25-lecie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej”, zgodnie z 
odwzorowaniem graficznym stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia (dalej „dzieło”) 

2. Jestem właścicielem wszelkich praw do dzieła określonego w pkt.1, w tym nieograniczonych 
autorskich praw majątkowych. 

3. Dzieło zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia 
dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo                                   
do przeniesienia przysługujących mi praw na Politechnikę Białostocką. 

4. Dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne 
od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić 
Politechnikę Białostocką na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania                               
lub rozpowszechniania dzieła. 

5. Według mojej najlepszej wiedzy, dzieło lub jego część nie znajdują się w posiadaniu osób trzecich           
i nie istnieje ryzyko jego wydania bez zgody Politechniki Białostockiej. 

6. Zwycięstwo w konkursie oznacza, z dniem wypłacenia nagrody przeniesienie przeze mnie 
nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rzecz Politechniki Białostockiej - 
Organizatora Konkursu - autorskich praw majątkowych do zaproponowanego znaku graficznego 
„25-lecie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej” w celach komercyjnych                                           
i niekomercyjnych, na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 7.  

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji: 
 używania dzieła jako oznaczenia wydarzenia 25-lecie Wydziału Inżynierii Zarządzania 

Politechniki Białostockiej” w szczególności w celach promocji PB oraz Wydziału Inżynierii 
Zarządzania, 

  nieograniczonego w czasie korzystania z dzieła i jego egzemplarzy w kraju oraz poza jego 
granicami, 

 przenoszenia nabytych umową praw na inne podmioty, 
 utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz cyfrową, 
 zamieszczania i publikowania dzieła w katalogach, informatorach, ulotkach i wszelkiego 

rodzaju materiałach mających na celu promocję PB i WZI PB lub informowania o ich 
działalności, 



 publiczne udostępnianie w sieciach lokalnych i w sieci Internet, 
  prezentowania w prasie i telewizji, 
 udzielenia PB na znak prawa ochronnego 
 zmiany formatu lub standardu dzieła. 

8. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych Autor zgadza się by PB mogła korzystać z dzieła 
bez oznaczania go nazwiskiem, pseudonimem autora, a także zobowiązuje się nie wykonywać w 
stosunku do dzieła autorskich praw osobistych. 

9. Autor oświadcza, że udziela PB wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do dzieła. 

10. Znana jest mi treść Regulaminu Konkursu na znak graficzny „25-lecie Wydziału Inżynierii 
Zarządzania Politechniki Białostockiej”. 

Niniejsze oświadczenie rodzi skutki prawne z chwilą wygrania przeze mnie Konkursu na projekt znaku 
graficznego „25-lecie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej”. 

   

……………………………………………………..……                           …………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis) 


