
.............................� dnia.................................. 

 

UPOWAŻNIENIE 

Sponsor/Reklamodawca/ Dom Mediowy/Lokujący*:  

 

 

(imię i nazwisko lub pełna nazwa Sponsora/Reklamodawcy/Domu Mediowego/Lokującego)  

 

( adres ) 

 

(Nr KRS, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP,  REGON ) 

 

oświadcza, że upoważnia: 

 

 

(pełna nazwa Domu Mediowego) 

 

(adres) 

 

(Nr KRS, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON)  

 

1) do zawierania z TVP S.A. na jego rzecz Umów *:  

 

w okresie od .................................... do..............................w programach TVP SA, których 

przedmiotem jest reklama 

............................................................................................................................. ...................... 

2) do zawierania umów o sponsorowanie audycji w TVP S.A. w okresie od ......................... do 

........................ 

3) do zawierania umów o lokowanie produktu w audycjach TVP S.A.  

 

Dom Mediowy będzie działał w imieniu własnym, na rzecz Reklamodawcy/Domu 

Mediowego/Sponsora/Lokującego*. 

Niniejsze upoważnienie zezwala na udzielanie dalszych upoważnień.  

Sponsor/Reklamodawca/ Dom Mediowy/Lokujący oświadcza**, że dane zawarte w odpisie z 

Krajowego Rejestru Sądowego z dnia............./Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej* z dnia.............., który znajduje się w Biurze Reklamy  Telewizji Polskiej S.A. a w 

szczególności dane dotyczące formy prawnej działalności i sposobu jego reprezentacji, są aktualne.  

 

Dodatkowo Sponsor oświadcza, że***: 

- jego zasadniczej działalności nie stanowi produkcja lub sprzedaż towarów lub świadczenie usług, 

których reklamowanie jest zakazane na podstawie art. 16b ust. 1 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 

o radiofonii i telewizji (Dz.U.2004.253.2531) tj. wyroby tytoniowe, produkty imitujące, rekwizyty i 

symbole związane z paleniem tytoniu; napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa; usługi medyczne 

świadczone wyłącznie na podstawie skierowania lekarza;  produktów lecznicze wydawane 

wyłącznie na receptę; gry hazardowe i zakłady wzajemne. 



Dodatkowo Reklamodawca/Sponsor/Lokujący oświadcza, że*:  

1) posiada autorskie i pokrewne prawa majątkowe do wykorzystania spotu reklamowego, bilbordu 

sponsorskiego, produktu w audcyji, oraz że przekazany do emisji spot reklamowy, bilbord 

sponsorski lub znak towarowy ulokowany w audcyji nie narusza praw autorskich lub pokrewnych 

osób trzecich oraz dóbr osobistych osób lub podmiotów przedstawianych w emitowanych spotach 

reklamowych, bilbordach sponsorskich oraz audycjach, 

2)**** ponosi odpowiedzialność za treści zawarte w jego filmach reklamowych, a w szczególności 

zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich lub 

pokrewnych osób trzecich albo dóbr osobistych podmiotów lub osób przedstawionych w 

emitowanych filmach.  

3) zna „Zasady zawierania umów o emisję spotów reklamowych” i „Zasady nadawania reklam i 

audycji sponsorowanych w TVP S.A.” obowiązujące w Biurze Reklamy  Telewizji Polskiej S.A.  

 

 

 

 

W imieniu Reklamodawcy/Sponsora/Domu Mediowego* 

Powyższe przyjmuję do realizacji. 

 

 

Załączniki*: 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej Reklamodawcy /Domu Mediowego/Sponsora/Lokującego  

* - niepotrzebne skreślić 

**/ Oświadczenie składa udzielający upoważnienia. Oświadczenie należy wypełnić, jeżeli w BRTVP 

SA znajdują się już dokumenty rejestrowe Zleceniodawcy udzielającego pełnomocnictwa. W innym 

wypadku należy dołączyć odpis z KRS lub aktualne Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

***/oświadczenie skład  Sponsor, którego reklama produktów lub usług  jest dozwolona. 

****/ dotyczy wyłącznie Reklamodawcy 

 

 

 

 

 


