
Załącznik nr 2 do Konkursu #BOlepiej 
 
 
OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH 
 
1.Oświadczam, że z chwilą powstania dzieła (stworzenie lepieja) przenoszę na Organizatora nieodpłatnie 
autorskie prawa majątkowe do dzieła, w tym wyłączne prawo zezwalające na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego (art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w sposób nieograniczony czasowo na 
terytorium kraju oraz za granicą. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, w tym wyłącznego prawa 
zezwalającego na wykonywanie zależnego prawa autorskiego obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a. publiczne udostępnienie dzieła, 
b. utrwalanie wykonania dzieła, o którym mowa w pkt 1) i zwielokrotnianie egzemplarzy tego utrwalenia 
jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo, 
c. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym 
m.in. cyfrowo, 
d. wprowadzania do obrotu egzemplarzy utrwalenia wykonania dzieła oraz egzemplarzy dzieła, za pomocą ̨
wszelkich systemów sprzedaży, 
e. publicznego udostępniania dzieła lub utrwalenia wykonania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych 
stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem 
reklam, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i 
urządzeń), 
f. publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą ̨dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających 
w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video), 
g. wykorzystywanie dzieła do celów, promocyjnych i reklamy. 
2. Oświadczam, że z chwilą powstania dzieła (stworzenie lepieja): 
a. zobowiązuję się do niewykonywania praw osobistych względem dzieła 
b. upoważniam Organizatora do wykonywania w moim imieniu autorskich praw osobistych do dzieła (lepieja) 
oraz autorskich praw osobistych odnoszących się do utworów zależnych. 
3. Oświadczam, że przed wydaniem dzieła Organizatorowi (stworzony lepiej), nie dokonam przeniesienia 
autorskich praw majątkowych na którymkolwiek z pól eksploatacji, nie udzielę żadnych licencji na korzystanie z 
tych praw, ani nie dokonam ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych. 
4. Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do dzieła (stworzonego lepieja) oraz że nie narusza on praw 
autorskich majątkowych i osobistych osób trzecich. 
5. Oświadczam, że z chwilą podpisania oświadczenia zobowiązuję się nie odwoływać upoważnień, o których 
mowa w oświadczeniu o przeniesieniu praw autorskich. Ponadto, potwierdzam zapoznanie się z regulaminem 
konkursu #BOlepiej 
6. Organizator ma prawo upoważnić osobę trzecią do korzystania z dzieła (lepieja) w zakresie uzyskanego 
oświadczenia dotyczącego przeniesienia praw autorskich. 
Potwierdzam ponadto, że zostałem pouczony i zapoznałem się w całości z dokumentem pt. „Informacja   o  
przetwarzaniu danych osobowych”, który znajduje się w Regulaminie KONKURSU„#BOlepiej” 
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