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POTWIERDZENIE PRAW AUTORSKICH I/LUB POKREWNYCH  
dotycz ących zlecenia produkcji w TAKT Sp. z o.o.  

 
 
 
 
 

        …………………………………, dnia …………… 20….… r. 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
Pełna nazwa firmy / osoby fizycznej 

 
………………………………………………………………………………………… 
Ulica, nr mieszkania, lokalu 

 
………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość, kod pocztowy 

 
………………………………………………………………………………………… 
 Numery: KRS, NIP, REGON 

 
 
Ja, niżej podpisany(-a) występujący(-a) w imieniu   …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

          Pełna nazwa firmy / osoby fizycznej 
 

 (na dowód czego składam aktualny odpis właściwego dokumentu potwierdzającego prawną rejestrację), zwanego/ej 
w dalszej części niniejszego oświadczenia „Zamawiającym” – oświadczam co następuje / Ja, niżej podpisany  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko 
 

zwany w dalszej części niniejszego oświadczenia „Zamawiającym” – oświadczam co następuje :  
 
Zamawiający oświadcza, co następuje : 
 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawo do korzystania z jakiejkolwiek własności intelektualnej 

dotyczącej (bezpośrednio lub pośrednio) zlecenia produkcji w TAKT Sp. z o.o., a w szczególności oświadcza, że 
posiada pełne prawo do utrwalania i zwielokrotniania na jakichkolwiek nośnikach, jakichkolwiek przedmiotów 
prawa autorskiego i/lub praw pokrewnych, które będzie dostarczał/dostarczył TAKT Sp. z o.o. w materiałach dla 
celu wykonania zleconej produkcji. Zamawiający oświadcza także, że na żądanie TAKT Sp. z o.o. przedstawi 
stosowne dowody na potwierdzenie oświadczeń złożonych w zdaniu poprzedzającym.  

 
2. Zamawiający oświadcza, że w rozumieniu jakichkolwiek przepisów dotyczących jakiejkolwiek własności 

intelektualnej, a w szczególności w rozumieniu przepisów polskiej Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jak i przepisów innych państw oraz przepisów międzynarodowych dotyczących praw autorskich i/lub 
pokrewnych, Zamawiający jest uprawnionym do korzystania z w/w przedmiotów prawa autorskiego i/lub praw 
pokrewnych oraz z innych przedmiotów własności intelektualnej. W związku z tym Zamawiający oświadcza, że 
powierzenie produkcji TAKT Sp. z o.o. oznacza jedynie powierzenie mu czynności o charakterze technicznym. 
Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający oświadcza, że powierzenie TAKT Sp. z o.o. wyprodukowania 
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jakichkolwiek nośników w żaden sposób nie oznacza, że spółce tej udzielono licencji do rozporządzania i/ lub 
korzystania z w/w przedmiotów praw autorskich i/lub praw pokrewnych bądź z innych przedmiotów własności 
intelektualnej na jakichkolwiek polach eksploatacji, a w szczególności określonych w art. 50 polskiej Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i nie oznacza, że na spółkę tę przeniesiono jakiekolwiek prawo do 
w/w przedmiotów praw autorskich i/lub praw pokrewnych bądź do innych przedmiotów praw własności 
intelektualnej. Korzystającym z w/w przedmiotów pozostawać będzie w dalszym ciągu Zamawiający. 

 
3. Zamawiający oświadcza, że TAKT Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób obciążona lub zobowiązana do wypłacania 

bądź zabezpieczenia jakichkolwiek wynagrodzeń określonych jakimikolwiek przepisami (czy to prawa krajowego, 
czy to prawa europejskiego, czy to prawa międzynarodowego), w szczególności określonych polską Ustawą 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych – a należnych na podstawie w/w przepisów jakimkolwiek podmiotom 
praw autorskich i/lub pokrewnych bądź podmiotom innych praw własności intelektualnej, jak i należnych 
jakimkolwiek organizacjom zarządzającym tymi prawami. 

 
4. Zamawiający oświadcza, że TAKT Sp. z o.o. ma prawo przekazywać organizacjom zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi i/lub pokrewnymi, jak i odpowiednim organom Rzeczypospolitej Polskiej, organom innych 
państw lub organizacjom międzynarodowym (także prywatnym) jakiekolwiek dane dotyczące zleconej produkcji, 
a w szczególności dane dotyczące ilości, tytułów, czy też formy wyprodukowanych nośników. Ponadto 
Zamawiający oświadcza, że TAKT Sp. z o.o. może się w każdym czasie zwracać do w/w podmiotów oraz do 
jakichkolwiek podmiotów prywatnych celem potwierdzenia uprawnień Zamawiającego względem przedmiotów 
w/w praw. 

 
5. Zamawiający oświadcza, że TAKT Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana do wykonania zleconej produkcji jeśli uzna 

lub będzie miała podstawy przypuszczać, że Zamawiający nie jest upoważniony (lub jest upoważniony 
nieprawidłowo bądź niepełnie) do przedmiotów w/w praw. W przypadku powzięcia przez TAKT Sp. z o.o. 
wątpliwości co do pozostawania przez Zamawiającego w prawie do w/w przedmiotów praw, TAKT Sp. z o.o. 
może wstrzymać się z wykonaniem produkcji, aż do momentu uzyskania stosownych wyjaśnień od 
Zamawiającego bądź do momentu potwierdzenia uprawnień Zamawiającego względem materiałów przekazanych 
do produkcji, albo może zwrócić te materiały Zamawiającemu na jego koszt i ryzyko. Zamawiający oświadcza, że 
skorzystanie przez TAKT Sp. z o.o. z uprawnień określonych w niniejszym punkcie, jak i w punktach 
poprzedzających, nie będzie stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności TAKT Sp. z o.o., 
a w szczególności z tytułu nie wykonania lub wykonania nieprawidłowego zleconej produkcji. 

 
6.  Zamawiający zobowiązuje się zwrócić wszelkie koszty (negocjacji, odszkodowania, zadośćuczynienia, procesu, 

pomocy prawnej, opinii i ekspertyz itp.) poniesione przez TAKT Sp. z o.o. w związku z uzasadnionymi 
roszczeniami osób trzecich, wynikającymi z ewentualnego naruszenia ich praw, gdyby w/w oświadczenia 
Zamawiającego okazały się nieprawdziwe lub niepełne. Dodatkowo i niezależnie od powyższego zobowiązania, 
Zamawiający niniejszym oświadcza, że zwalnia TAKT Sp. z o.o. z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec tych 
osób, jak i zobowiązuje się, że na wezwanie TAKT Sp. z o.o. wstąpi w miejsce tej spółki do toczących się 
negocjacji bądź sporu sądowego lub administracyjnego, zwalniając jednocześnie tę spółkę z dalszego w nich 
uczestnictwa oraz zwracając tej spółce w/w koszty. 

 
7. Zamawiający oświadcza, że wykonanie przez TAKT Sp. z o.o. produkcji zleconej przez Zamawiającego nie narazi 

jej na jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe lub wykroczeniowe. Zamawiający oświadcza 
w szczególności, że dokonał sprawdzenia przekazywanych do produkcji materiałów wyjściowych i oświadcza, że 
nie zawierają one jakichkolwiek treści zakazanych przez jakiekolwiek ustawodawstwo, a w szczególności nie 
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zawierają treści pornograficznych, treści propagujących nazizm, faszyzm, komunizm i/lub terroryzm oraz treści 
propagujących stosowanie lub produkcję narkotyków bądź innych substancji prawem zakazanych. W przypadku, 
jeżeli TAKT Sp. z o.o. stwierdzi, że w w/w materiałach znajdują się w/w treści, jest ona uprawniona do 
odmówienia wykonania zleconej produkcji lub do przerwania jej wykonania, bez żadnych negatywnych 
konsekwencji prawnych z tego tytułu. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują żadne z tego tytułu 
roszczenia wobec TAKT Sp. z o.o., natomiast Spółka ta jest zobowiązana zawiadomić stosowne organy 
o zauważonych w/w treściach. Oświadczenia i zobowiązania Zamawiającego zawarte w punktach 
poprzedzających stosuje się odpowiednio. 

 
8. Powyższe warunki są zachowane dla niżej wymienionych pozycji zamówienia: 
 

Lp. 
ZAWARTOŚĆ TREŚCI/ 
OPROGRAMOWANIA 

/LISTA TRACKÓW 

AUTOR 
/ WYKONAWCA UTWORU   

WŁAŚCICIEL PRAW 
AUTORSKICH* 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

* Umowa licencyjna musi być dostarczona na papierze firmowym właściciela praw autorskich, umowa pod-  
licencyjna musi zawierać imię i nazwisko właściciela praw autorskich. 

 
 
Okres obowi ązywania niniejszych warunków/umowy wynosi jeden (1)  rok od daty zło żenia zamówienia lub 
podpisania umowy. Warunki te (lub Umowa) mog ą być przedłu żone po dokonaniu oceny przez TAKT 
Sp. z o.o.  
 
TAKT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo uniewa żnienia niniejszych warunków/umowy w dowolnym momenc ie. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Nazwa, adres, telefon i adres e-mail Klienta (drukowanymi literami)    

 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Nazwisko i stanowisko przedstawiciela Klienta (drukowanymi literami)   

 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Data i podpis 


