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IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO*.................................................................................................. 
 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

Ja niżej podpisany/-a ....................................................................................., działając jako autor / przedstawiciel 

ustawowy autora / opiekun prawny autora ..................................................................................................... pracy 

konkursowej - zwanej dalej "utworem", zgłoszonej przez szkołę:............................................................................, 

klasa:............., do konkursu ph. Ekslibris Książnicy Zamojskiej organizowanego przez Książnicę Zamojską im. 

Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, oświadczam, że jestem uprawniony/-a do przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

Jednocześnie oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na Książnicę Zamojska im. Stanisława Kostki 

Zamoyskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, autorskie prawa majątkowe do utworu. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą w momencie podpisania niniejszego oświadczenia 

i obejmują prawo do nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystania utworu, w tym jego wytworzonych 

egzemplarzy przez Książnicę Zamojską oraz rozporządzania nimi, w tym zezwalania na rozporządzania 

i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą, powielania i utrwalania utworu, wykorzystania utworu 

do oznaczenia publikacji książkowych bez ponoszenia przez Książnicę Zamojską dodatkowych opłat. 

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1. publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie 

2. reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych, sieci internet w szczególności zaś na 

portalach społecznościowych; 

3. wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji, 

4. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnienie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia) 

wytwarzanie i powielanie utworu i jego egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub 

cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, 

nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach 

pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci. 

 

Jako autor / przedstawiciel ustawowy autora / opiekun prawny autora * utworu oświadczam, że zezwalam 

Książnicy Zamojskiej na rozporządzenie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej. 

Oświadczam również, że utwór jest mojego autorstwa / autorstwa mojego dziecka* oraz, że w związku 

z wykonaniem utworu i przeniesieniem autorskich praw majątkowych nie zostały i nie zostaną naruszone 

w żaden sposób prawa osób trzecich. Niniejszym zezwalam również na wykonywanie wszelkich zależnych praw 

autorskich do utworu i przenoszę je na Książnicę Zamojską, wyrażam zgodę na anonimowe korzystanie 

i rozpowszechniania utworu przez Książnicę Zamojską oraz upoważniam Książnicę Zamojską do wykonywania 

w moim imieniu autorskich praw osobistych do utworu, w szczególności do decydowania o sposobie oznaczenia 

utworu nazwiskiem ewentualnie pseudonimem autora, decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, 

nadzorze nad sposobem korzystania z utworu, pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, zachowaniu 

integralności utworu.  
 

 

 

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

data i podpis autora / przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego autora 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić  
 

 


