
 

 Numer rejestracji 

 Rzeczywista data rejestracji 

 
 
PRODUKT 

    Oprogramowanie       Utwór 

 

Nazwa produktu 

 

Poprzednia lub alternatywna nazwa  produktu 

 

Rok zakończenia tworzenia produktu 

 

Data pierwszej publikacji ( rok, miesiąc, dzień) 

 

System operacyjny, w którym działa produkt (środowisko w którym jest wykorzystany) 

 

Charakterystyczne pliki: 

     

Są to charakterystyczne nazwy plików dyskowych               
produktu, które będą mogły być kontrolowane na                
komputerach końcowych użytkowników przy                
pomocy programu SP Audit                  
                

Pola należy wypełniać czytelnie - drukowanymi literami. 

 

Produkty pochodne 

 

Materiały dodatkowe 

 

Depozyt ( nośnik) - podać ilość nośników wraz z opisami 

 

 
AUTORSKIE PRAWA MAJ ĄTKOWE 
Właściciel praw autorskich lub reprezentant właściciela w Polsce 

 

Ulica, nr domu 

 

Kod pocztowy, miejscowość 

 

    PESEL       REGON       NIP 

Sposób nabycia praw autorskich 

 

 



Telefon     Fax    Telex 

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE 
 
Twórca (nazwisko i imię)      Rok urodzenia  Rok śmierci 
 
Ulica, nr domu 
 
Kod pocztowy, miejscowość 
 
Narodowość lub miejsce pobytu autora 

 
Obywatel      Zamieszkały w 
PESEL 
 
Czy jest więcej niż jeden autor (współautorzy)    tak     nie 
 
W celu wymienienia współautorów należy użyć Załącznika 1. 

Ilość współautorów wymienionych w Załączniku 1 
 
Telefon       Fax   Telex 
 
Jeśli kilka podać wszystkie 
Zatrudniony Nazwa 
    
  Adres 
 
  Telefon 
 
 

POPRZEDNIA REJESTRACJA 
 
Poprzednia rejestracja   Tak    Nie 
 
Jeśli odpowiedzią jest Tak- podać dodatkowo Poprzedni nr rejestracji  Rok rejestracji 
 
 
INFORMACJE O OSOBIE SKŁADAJ ĄCEJ REJESTRACJĘ 
 

Osoba wypełniająca rejestrację   Data wypełnienia rejestracji 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt 
 
Deklaruję jawność danych wpisanych do części B    Tak    Nie 
Patrz Regulamin w sprawie określania zasad i trybu rejestracji. 
 

• Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą. Przejmuje na siebie 
wszelkie ryzyko wynikające z nieprawidłowości zgłoszonych danych. 

• " Oświadczam, iż zgłaszane oprogramowanie/utwór jest oryginalne, wolne od wad 
prawnych uniemożliwiających jego rejestrację zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
Stowarzyszeniu Polski Rynek Oprogramowania "PRO", nie jest przedmiotem sporu z 
osobami trzecimi w zakresie autorskich praw osobistych i autorskich praw 
majątkowych, żadna osoba trzecia nie zgłasza w stosunku do tego 
oprogramowania/utworu jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie toczy się 



jakiekolwiek postępowanie sądowe/polubowne , którego przedmiotem jest spór w 
zakresie autorskich praw majątkowych i praw osobistych do tego 
oprogramowania/utworu". 

 
Odręczny podpis osoby odpowiedzialnej za rejestracje 
 
 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK 1 - AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE - WSPÓŁTWÓRCY  

Współtwórca ( nazwisko i imię )   Rok urodzenia   Rok śmierci 
 
 
Ulica, nr domu 
 
Kod pocztowy, miejscowość 
 
Narodowość lub miejsce pobytu autora 
Obywatel      Zamieszkały w 
PESEL 
 
Czy jest więcej niż jeden autor (współautorzy)   Tak     Nie 
W celu wymienienia współautorów należy użyć Załącznika 1. 
 

Telefon     Fax    Telex   
     
Jeśli kilka podać wszystkie 
Zatrudniony  Nazwa 
   Adres 
   Telefon 
 

Współtwórca (nazwisko i imię)   Rok urodzenia   Rok śmierci 
 
Ulica, nr domu 
 
Kod pocztowy, miejscowość 
 
Narodowość lub miejsce pobytu autora 
Obywatel       Zamieszkały w 
 
PESEL 
 
Czy jest więcej niż jeden autor (współautorzy)   Tak    Nie 
W celu wymienienia współautorów należy użyć Załącznika 1 
Telefon      Fax   Telex 
Jeśli kilka podać wszystkie 
Zatrudniony  Nazwa 
   Adres 
   Telefon 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


