
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Tramino w Krakowie” 

 

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu 

 

§ 1 

1. W dniu (wpisać datę) samodzielnie wykonałem oryginalne dzieło - fotografie cyfrowe 

zrobione w związku z organizowanym przez portal Fotozajezdnia.pl /dalej: Portal/ konkursem 

fotograficznym na zdjęcie przedstawiające tramwaj marki Solaris Bus & Coach S.A., który odbyła się w 

Krakowie /dalej: 

Utwór/; 

2. Przysługujące mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Utwór ten nie narusza praw osób 

trzecich; 

3. Nie udzieliłem żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Utworu; 

4. Posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań Utworu; 

5. Prawa i zezwolenia, o których mowa w oświadczeniu, obejmują całość praw i zezwoleń, 

niezbędnych do eksploatacji Utworu w zakresie określonym w oświadczeniu. 

 

§ 2 

Wykonawca bezpłatnie przenosi na sponsora konkursu, firmę Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w 

Bolechowie-Osiedlu, ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000236619, posiadająca NIP 524-00-

15-630, o kapitale zakładowym 48.661.557,00 PLN, w całości wpłaconym, /dalej: Solaris, autorskie 

prawa majątkowe do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji w szczególności, o których 

mowa w § 3. 

 

§ 3 

1. Na mocy niniejszego oświadczenia, Wykonawca przenosi na Solaris autorskie prawa 

majątkowe do Dzieła, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, 

w szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym 

w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku, 

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

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

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) rozpowszechnianie utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach 

utworów zbiorowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału 

lub egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty utrwalono, 

e) udostępnianie, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, 

w szczególności Internetu i Intranetu, on-line, w ramach komunikacji na życzenie, 

w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu 

czy jego fragmentu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca udziela Solaris zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworu, 

w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

3. Solaris ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania 



bez ich oznaczania, jak również z oznaczeniem ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. 

Wykonawca upoważnia także Solaris do wykonywania jego autorskich praw osobistych. 

4. Solaris ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania 

z uzyskanych praw. 

5. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Solaris własności egzemplarza Dzieła. 

§ 4 

1. W przypadku wystąpienia przeciwko Solaris przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia 

i zwolnienia Solaris od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających 

z powyższych tytułów przeciwko Solaris, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia 

w procesie do Solaris i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału 

w sprawie. 

§ 5 

Oświadczam, że wykonane przeze mnie dzieło - fotografie cyfrowe nie zostały wykonane 

na zlecenie Solaris, a ich dobrowolne przekazanie wraz z przeniesieniem praw autorskich 

na rzecz Solaris jest bezpłatne w rozumieniu art. 43 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z póz. zm.) i nie stanowi świadczenia nieodpłatnego 

lub częściowo odpłatnego w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póz. zm.). 

Niniejsze oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, 

po jednym Wykonawcy i Solaris. 

 

Wykonawca 


