
Załącznik nr 3 
OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 
 
Niniejszym, działając w imieniu własnym, będąc Uczestnikiem Konkursu lub w imieniu Uczestnika 

Konkursu, będąc jego upoważnionym przedstawicielem w rozumieniu Regulaminu Konkursu na 

modelowy dom jednorodzinny dla programu Mieszkanie Plus – w przypadku pracy zbiorowej 

również w imieniu wszystkich autorów pracy konkursowej, oświadczam i zapewniam Organizatora 

Konkursu, że: 

1. Praca konkursowa zgłoszona do Konkursu stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw 

autorskich osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie zachodzą żadne inne 

okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu lub podmiot wskazany przez 

Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z pracy 

konkursowej w zakresie wskazanym w Regulaminie. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi do 

Organizatora Konkursu lub podmiotu wskazanego przez Organizatora Konkursu z jakimkolwiek 

roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich, Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora 

Konkursu lub podmiot wskazany przez Organizatora Konkursu z odpowiedzialności od wszelkich 

zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

2. Majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej nie zostały w żadnym zakresie przeniesione na 

inną osobę, jak również nie została udzielona żadna licencja na korzystanie z tej pracy. 

3. Majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej nie są obciążone żadnymi prawami osób 

trzecich i nie zachodzą żadne okoliczności, które ograniczyłyby lub wyłączyły prawo do korzystania 

z pracy konkursowej w zakresie wskazanym w Regulaminie.  

4. Uczestnik Konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu, zezwala Organizatorowi Konkursu oraz 

podmiotowi, który zostanie wskazany przez Organizatora Konkursu, na nieodpłatne oraz 

nieograniczone w czasie i miejscu korzystanie z pracy konkursowej w następującym zakresie:  

• publikacji pokonkursowej na własnej platformie wybranych prac konkursowych. 

• publicznej prezentacji na wystawach oraz katalogach wystawowych. 

• prezentacji w środkach masowego przekazu. 

• prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i 

inwestycyjnych, z zachowaniem osobistych praw autorskich.  

5. W przypadku uzyskania zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowej Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do 

nieprzenoszenia lub licencjonowania jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do pracy 

konkursowej na inny podmiot niż Organizator Konkursu lub podmiot wskazany przez Organizatora 

Konkursu w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie Uczestnik Konkursu udziela 

Organizatorowi Konkursu wyłączności na prowadzenie negocjacji związanych z przeniesieniem 

całości majątkowych praw autorskich  do pracy konkursowej lub udzieleniem zgody na 

wykorzystanie projektu, w tym dokonanie opracowania projektu (w tym przygotowania w oparciu 

o projekt projektu budowlanego i wykonawczego, do wielokrotnego wykorzystania) dla potrzeb 

Organizatora Konkursu lub podmiotu wskazanego przez Organizatora Konkursu przez  okres do 

dnia 31 grudnia 2023 r. za odrębnym wynagrodzeniem.  

 

 

……………………………………………………………………                                              ………………………………………………… 

(miejscowość, data)                                                                                        (czytelny podpis) 


