
(załącznik nr 2) 

Oświadczenie uczestnika Konkursu* 

na: ,,Projekt koncepcyjny rewitalizacji budynku D Wydziału 

Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie” 

o przeniesieniu majątkowych praw autorskich 

 

 

§ 1 

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

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

(imię, nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania) 

 

- zwany w dalszej treści Autorem oświadczam, że: 

1. Jako zgłaszający pracę projektową do udziału w Konkursie na: ,,Projekt koncepcyjny 

rewitalizacji budynku D Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie” (zwaną 

dalej „Utworem”) jestem jej wyłącznym autorem / autorem w ……. %.   

2. Przysługują mi w całości / w ……. % nieograniczone osobiste i majątkowe prawa 

autorskie do Utworu. 

3. Utwór stanowi dzieło oryginalne, jest wolny od wad prawnych i nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich zarówno w zakresie merytorycznym, jak  

i wykorzystywanych narzędzi do jego opracowania; nie zawiera żadnych zapożyczeń 

z innych utworów. 

4. Żadna inna osoba nie wniosła wkładu w powstanie Utworu jako jeden z autorów, 

którego nazwiska nie ujawniono. 

5. Utwór nie był dotychczas nigdzie publikowany i nie został przekazany innemu 

podmiotowi w celu opublikowania. 

6. Zawarty w Utworze materiał (w szczególności: tekst, tabele, tablice, ilustracje, 

fotografie, rysunki, mapy, wykresy, schematy) jest moją własnością; w przypadku 

zastosowania w Utworze elementów chronionych prawem autorskim zobowiązuję się 

na własny koszt do uzyskania przeniesienia prawa od osoby uprawnionej do ich 



wykorzystania przez Politechnikę Rzeszowską, które stanowić będzie załącznik - 

integralną część niniejszego oświadczenia Autora. 

7. Utwór został stworzony zgodnie z moją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz 

zgodnie z zasadami obowiązującymi przy tworzeniu dzieł tego rodzaju. Utwór  

w wersji papierowej i cyfrowej został przygotowany na poziomie merytorycznym, 

formalnym i technicznym wymaganym przy tworzeniu tego typu utworów. 

 

§ 2 

1. Niniejszym przenoszę nieodpłatnie na Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego 

Łukasiewicza w Rzeszowie, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, NIP: 

8130266999, REGON: 000001749 (zwaną w treści niniejszego oświadczenia 

„Politechniką Rzeszowską”) wszelkie przysługujące mi majątkowe prawa autorskie do 

Utworu w zakresie nieograniczonego w czasie i przestrzeni jednokrotnego lub 

wielokrotnego korzystania i rozporządzania Utworem w kraju i za granicą, w całości lub  

w dowolnej jego części, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie eksploatacji i zwielokrotnienia Utworu – utrwalenie, zwielokrotnienie lub 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 

elektroniczną, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, komputerową 

oraz dowolną inną znaną w dniu podpisania niniejszego oświadczenia techniką bez 

ograniczeń ilościowych; umieszczenia Utworu lub jego dowolnej części w bazach 

cyfrowych Politechniki Rzeszowskiej i innych podmiotów dystrybuujących Utwór  

w jakiejkolwiek postaci, przechowywania i przetwarzania Utworu w takich bazach, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) powyżej 

- publiczne wykonanie, publikowanie w dowolnej formie (w tym na nośnikach 

papierowych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych); publiczne  

i niepubliczne udostępnianie Utworu lub jego dowolnej części bez ograniczeń  

i w dowolnej formie, w tym w postaci papierowej i cyfrowej oraz poprzez 

wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie Utworu lub 

dowolnej jego części (w tym nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity); a także 

publiczne korzystanie, pobieranie, udostępnianie Utworu lub dowolnej jego części  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp i możliwość pobrania w miejscu 



i w czasie przez siebie wybranym; wprowadzenie do pamięci komputera, 

rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, na stronach internetowych oraz 

każdym innym znanym w dniu podpisania niniejszego oświadczenia nośniku; 

wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych, 

marketingowych i reklamy jak również w każdym innym celu, 

d) jednorazowej lub wielokrotnej realizacji w całości lub w części Utworu (w tym 

odtworzenia projektu w postaci wykonania prac modernizacyjnych) lub jego 

jednorazowego lub wielokrotnego wykorzystania (w tym materialnego 

urzeczywistnienia projektu w całości lub w części) w dowolnym zakresie podczas prac 

modernizacyjnych, budowlanych, remontowych prowadzonych przez dowolny 

podmiot, 

e) prawo do dokonywania opracowań Utworu, korzystania i rozporządzania 

opracowaniami oraz prawo udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do 

Utworu. 

2. Wyrażam zgodę na dokonanie przez Politechnikę Rzeszowską koniecznych zmian Utworu, 

w tym wynikających z wymagań edytorskich i technicznych, z przepisów prawa 

budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, przepisów szczegółowych 

obowiązujących przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej oraz 

obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej, nienaruszających moich uprawnień  

w zakresie autorskich praw osobistych do Utworu.  

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie Utworu na stronie internetowej: „w.prz.edu.pl”,  

w szczególności w celach reklamowych i promocyjnych. 

4. Upoważniam Politechnikę Rzeszowską do udzielania osobom trzecim zgody na 

wykonywanie przez te osoby zależnego prawa autorskiego, w szczególności na 

rozporządzanie i korzystanie z praw zależnych.  

5. Zobowiązuje się nie naruszać praw Politechniki Rzeszowskiej, określonych w § 2 ust. 1 – 

4 i w § 3 niniejszego oświadczenia Autora. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem  

w stosunku do Politechniki Rzeszowskiej z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu, 

zobowiązuję się do niezwłocznego zaspokojenia tych roszczeń, a także do zwrotu 

wszelkich kosztów i pokrycia strat poniesionych przez Politechnikę Rzeszowską  

w związku z wystąpieniem takich roszczeń.  

 

 



§ 3 

Politechnice Rzeszowskiej przysługuje prawo przenoszenia na osoby trzecie majątkowych 

praw autorskich do Utworu. 

 

§ 4 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym oświadczeniem Autora odpowiednie zastosowanie 

znajdują: 

- postanowienia Regulaminu Konkursu na ,,Projekt koncepcyjny rewitalizacji budynku 

D Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie” znajdującego się na stronie 

internetowej: „w.prz.edu.pl”; 

- przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1025) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). 

 

 

 

………………………..………….    ……………………..……………. 

                    data, miejsce                         podpis Autora 

 

Politechnika Rzeszowska, reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego – 

rektora Politechniki Rzeszowskiej przyjmuje powyższe oświadczenie i wyraża zgodę na 

przeniesienie przez Autora majątkowych praw autorskich do Utworu na warunkach 

określonych w oświadczeniu. 

 

 

 

………………………..………….    ……………………..……………. 

                   data, miejsce       podpis  

 


