
Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu Etyka w finansach 

 

Wzór Oświadczenia  

 

OŚWIADCZENIE AUTORA
i
 

Ja …………………………………………. niżej podpisany/a, posiadający/a PESEL 

…………………….., oświadczam, że jestem autorem i posiadam wszelkie osobiste i 

majątkowe prawa autorskie do Eseju, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 

04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z 

późn. zm.), pt. 

……………………………………………………………………………………. zgłoszonego 

do VI polskiej edycji Konkursu Etyka w finansach (dalej: Konkurs), organizowanego przez 

Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (kod: 00-

380), przy ul. Zbigniewa Herberta 8, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000104695, o numerze NIP 526-000-09-91 (dalej: Organizator). 

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia Organizatorowi eseju na Konkurs, stanowiącego utwór 

w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tj. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) nieodpłatnie udzielam Organizatorowi niewyłącznego 

prawa do korzystania z tego utworu (licencji niewyłącznej) na następujących polach 

eksploatacji: 

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

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

techniką cyfrową;  

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

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3)        w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 powyżej – 

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, w tym za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznych; 

4)        przedruk mojej pracy w całości bądź w części w miesięczniku BANK 

i NOWOCZESNY BANK SPÓŁDZIELCZY oraz NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 

BIZNESEM (Kurier Finansowy); 

5)        zamieszczenie pracy lub jej skrótu na stronach internetowych www.zbp.pl oraz  

www.alebank.pl; 

6)        w zakresie wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

– na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w pkt. 1)-5) powyżej.  

Udzielenie licencji nie jest ograniczone terytorialnie i jest ważne bezterminowo. Autorowi nie 

służy prawo wypowiedzenia niniejszej licencji, za wyjątkiem przypadków, kiedy Organizator 

naruszy warunki licencyjne i na wezwanie Autora nie usunie skutków takiego naruszenia bez 

zbędnej zwłoki.  

Organizator ma prawo udzielania sublicencji bez zgody Autora. 

Autor przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań utworu i na wykonywanie pozostałych praw zależnych. 

Autor przenosi na Organizatora własność wszelkich nośników, na których Esej został wydany 

Organizatorowi.  

Organizator zobowiązuje się do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem Autora.  

Autor zabezpieczy i zwolni Organizatora od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez Organizatora jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących 

osobom trzecim na skutek korzystania przez Organizatora z ww. utworu i zobowiązany 

będzie w tym zakresie pokryć prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego, 

koszty sądowe oraz zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub zaakceptowane 

uprzednio przez Autora koszty polubownego załatwienia sprawy. 

 

……………………. 
   (podpis) 

 

 

 

                                                           
i
 Oświadczenie należy dostarczyć do Organizatora Konkursu wraz z esejem  

http://www.zbp.pl/
http://www.alebank.pl/

