
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH
ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Oświadczam, że:
1. dopuściłe(a)m się / nie dopuściłe(a)m się (niepotrzebne skreślić) 

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.12)) tj.: 

a) przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części 
cudzego utworu albo artystycznego wykonania;

b) rozpowszechniania bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzego utworu w wersji 
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystycznego wykonania albo publicznego zniekształcenia 
takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;

c) naruszenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony powyżej, cudzych 
praw autorskich lub praw pokrewnych określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.

2. dopuściłe(a)m się / nie dopuściłe(a)m się (niepotrzebne skreślić) 
stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej:

a) przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd, co do autorstwa całości lub części 
cudzego utworu albo artystycznego wykonania;

b) rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji 
oryginalnej albo w postaci opracowania;

c) rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania
albo publicznego zniekształcenia takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu 
lub nadania,

d) innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych.
3. dopuściłe(a)m się / nie dopuściłe(a)m się (niepotrzebne skreślić)

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem jednego z przestępstw określonych przepisami art. 303 –308 ustawy 
z dnia 20 czerwca 200o r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), tj. :

a) przypisania sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd innej osoby co do autorstwa cudzego projektu 
wynalazczego albo naruszenie w inny sposób prawa twórcy projektu wynalazczego;

b) zgłoszenia cudzego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub cudzej topografii 
układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji -nie będąc 
uprawnionym do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, 

c) ujawnienia uzyskanej informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym 
albo cudzej topografii układu scalonego lub uniemożliwienia w inny sposób uzyskania patentu, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji;

d)  oznaczania, w celu wprowadzenia do obrotu, towarów podrobionym znakiem towarowym,  
zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie miałe(a)m prawa używać; lub dokonania obrotu 
towarami oznaczonymi takimi znakami; 

e) oznaczania, w celu wprowadzenia do obrotu, przedmiotów niechronionych patentem, dodatkowym 
prawem ochronnym, prawem ochronnym na wzór użytkowy lub prawem z rejestracji wzoru 
przemysłowego, topografii układu scalonego lub rejestracji na oznaczenie geograficzne -napisami lub 
rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony;

f) wprowadzania do obrotu albo do celów obrotu przygotowywania lub przechowywania, albo 
podawania w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mających wywołać 
mniemanie, że te przedmioty korzystają z ochrony prawnej; - przedmiotów wymienionych w lit e), 
wiedząc o mylnym ich oznaczeniu, 

g)  wprowadzani do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym 
wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony.

4. W chwili obecnej toczą się wobec mnie / nie toczą się wobec mnie (niepotrzebne skreślić) postępowania, o 
których mowa powyżej w pkt 1-3.

Informacje wyjaśniające (w razie odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań):

...................................................
podpis ocenianego pracownika


