
 

 

Załącznik nr 6 

 

Nazwa szkoły: 

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

Adres szkoły: 

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

IMIĘ I NAZWISKO Opiekuna Zespołu: 

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

IMIĘ I NAZWISKO Rodzica/Opiekuna prawnego członka zwycięskiego zespołu: 

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

 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA 

ORGANIZATORA KONKURSU I URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………... zamieszkały/a 

w  ..……………………………….  nr PESEL …………....………, jako Rodzic/Opiekun prawny 

……………………………………(imię i nazwisko dziecka), będącej/będącego współautorem pracy 

konkursowej zgłoszonej przez szkołę……………………………………………….….(nazwa szkoły) 

w konkursie plastycznym „Akcja Mural” organizowanym w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” 

(zwanej dalej: „Konkursem”), przez Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belgradzka 

8/01, 02-793 Warszawa, NIP: 951-00-43-622, REGON: 012565520 oraz Skarb Państwa-  Urząd Transportu 

Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP: 526-26-95-081, 

REGON: 015481433, oświadczam, iż składając niniejsze oświadczenie działam na podstawie zaakceptowanego 

Regulaminu Konkursu oraz na podstawie oświadczeń złożonych w związku z rejestracją udziału w Konkursie, 

zawierających zobowiązanie zwycięskiego zespołu do zbycia na rzecz powyżej wskazanych podmiotów 

autorskich praw majątkowych do utworu w rozumieniu § 1 oraz oświadczam, że jestem uprawniony/a 

do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

§ 1. 

Dla potrzeb niniejszego oświadczenia przez pojęcie „Utworu”, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), 

rozumie się projekt muralu zawierający treści związane z bezpieczeństwem na terenach kolejowych oraz 

postacie z miasteczka „Peronowo”, zgłoszony do Konkursu oraz nagrodzony (zwane dalej: „Utworem”). 

 

§ 2. 

Oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, z siedzibą 

w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP: 526-26-95-081 (zwanemu dalej „Urzędem”) 

oraz Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belgradzka 8/01, 02-793 Warszawa, NIP: 951-

00-43-622, REGON: 012565520 (zwanemu dalej: „Organizatorem”), autorskie prawa majątkowe do Utworu. 

 

§ 3. 

1. Utwór jest dziełem współautorstwa mojego dziecka/podopiecznego i w związku z zespołowym wykonaniem 

utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

2. Utwór jest wolny od wad prawnych oraz stanowi oryginalną kreację. 

 

§ 4. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora oraz Urząd w momencie podpisania 

niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi oraz Urzędowi prawo do nieograniczonego w czasie 

wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania 

utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora i Urząd dodatkowych opłat. Organizator i Urząd 

nabywają autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 



 

 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską (np. adaptacja do wydawnictwa literackiego, materiałów promocyjnych, 

artykułów prasowych), reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności 

zwielokrotnianie Utworu poprzez tworzenie egzemplarzy wszelkimi znanymi technikami, utrwalanie 

Utworu poprzez zapisanie go na jakimkolwiek nośniku; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym; 

d. przekształcanie formy technicznej zapisu na inną formę, wszelkimi znanymi w chwili trwania 

Konkursu, technikami, w szczególności poprzez digitalizację oraz poddawanie innym procesom 

technologicznym; 

e. wykorzystanie Utworu w całości lub części, do celów informacyjnych. 

 

§ 5. 

1. Przenoszę na Organizatora oraz Urząd prawa do ingerowania w strukturę Utworu, dokonywania opracowań 

adaptacji, tłumaczeń i utworów zależnych. 

2. Zezwalam Organizatorowi i Urzędowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu w zakresie 

wskazanym w § 4. 

 

§ 6. 

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000 z późn. zm.), w zakresie określonym załącznikiem nr 3 do regulaminu Konkursu. Jestem 

świadomy/a, przysługujących mi praw, w związku z ich przetwarzaniem. 

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla 

potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), w zakresie określonym załącznikiem nr 3 do 

regulaminu Konkursu. Jestem świadomy/a, przysługujących mi praw, w związku z ich przetwarzaniem. 

 

 

 

 

 

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

(data oraz podpis Rodzica/Opiekuna prawnego współautora utworu)  

 

 

 

 

 


