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§ 1 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Produkty wytworzone w ramach Umowy oraz 

przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Produktów powstałych 

w wyniku usług świadczonych w ramach Umowy, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, z prawem przenoszenia praw nabytych na 

podstawie Umowy oraz z prawem do dokonywania zmian, na warunkach opisanych w § 2. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania majątkowymi prawami 

autorskimi do Produktów, o którym mowa w §1. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w §1, uprawnia 

do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania z Produktami w kraju 

i za granicą, na następujących polach eksploatacji: 

a) Trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania programów 

komputerowych w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do 

pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz trwałego lub czasowego 

utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich 

kopii oraz dowolnego korzystania i rozporządzania tymi kopiami. 

b) Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w Produktach. 

c) Rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu, Produktów lub ich kopii. 

d) Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Produkt utrwalono, w tym 

wprowadzanie do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy. 

e) Publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz 

nadawania i reemitowania Produktu, a także publicznego udostępniania w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

f) Dokonywania skrótów, cięć i tłumaczeń. 

g) Łączenia fragmentów Produktów z innymi utworami. 

h) Swobodnego wytwarzania dowolną techniką, używania i korzystania z Produktów 

oraz ich pojedynczych elementów. 
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i) Stosowania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu. 

j) Prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), 

włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub  

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania 

(tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania 

warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie,  

w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi. 

k) Rozwijania, wytwarzania lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej 

formie. 

l) Tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu 

lub jakiekolwiek inne zmiany). 

m) Rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych. 

n) Zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek całości oraz pojedynczych 

fragmentów Produktów oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na 

wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym m.in. 

prawo do korekty. 

o) Przekształcenie formatu pierwotnego Produktu na dowolny inny format. 

p) Prawo do określenia nazw Produktów, pod którymi będzie on wykorzystywany lub 

rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo 

do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą 

Produkty. 

q) Prawo do wykorzystywania Produktów do celów marketingowych lub promocji, 

w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 

r) Prawo do rozporządzania Produktami i ich opracowaniami, a także przenoszenia 

praw nabytych na podstawie Umowy oraz prawo udostępniania ich do korzystania, 

w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 

powyżej polach eksploatacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby tworzące Produkty nie będą wykonywały 

osobistych praw autorskich. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony 

trzecie w stosunku do majątkowych praw autorskich przeniesionych na Zamawiającego na 

podstawie niniejszej Umowy. 
 


