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Podziękowanie
za wsparcie Ukrainy

#BeautyDlaUkrainy

Zaświadczenie o zwolnieniu z opłat
za publiczne odtwarzanie

Nieniejszym zaświadczamy, że publiczne odtwarzanie nagrań z oferty Beauty 

Music na terenie Polski oraz Unii Europejskiej jest zwolnione z opłat pobieranych 

przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi, stowarzyszeniami twórców, artystów, wykonawców oraz organizacje 

producentów. Dotyczy to odtwarzania utworów w obrębie własnej �rmy, bez 

czerpania z tego tytułu dodatkowych korzyści majątkowych, tylko i wyłącznie 

z oryginalnych nośników �zycznych i elektronicznych Beauty Music.

Wszystkie nagrania stanowią przedmiot praw autorskich wydawnictwa VICTOR 11 

i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 93) oraz ochronie z Ustawy z dn. 8.06.1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz 211). Na mocy Ustawy, 

Wydawnictwo posiada prawo do publikacji i dystrybucji utworów. Utwory mogą 

posiadać za pisemną zgodą Wydawnictwa licencję na publiczne odtwarzanie 

nagrań we wszystkich miejscach publicznych.

Działając pod marką Wydawnictwa Beauty Music i marką Beauty Razem, Akademia 

Sztuki Piękności, Rynek Dębnicki 4/3, 30-319 Kraków, NIP: 679-206-67-84, na 

podstawie udzielonych praw licencyjnych ma prawo do dystrybucji 

i sublicencjonowania nagrań dźwiękowych i materiałów audiowizualnych 

wydawnictwa Victor11, właściciela ich praw autorskich i majątkowych.

Wydawnictwo Beauty Music oraz autorzy i kompozytorzy wydawnictwa 

VICTOR 11 utworów zawartych w produktach Wydawnictwa nie są członkami 

polskiej ani żadnej innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

lub pokrewnymi, stowarzyszenia twórców, artystów, wykonawców 

oraz organizacji producentów.

To zaświadczenie dotyczy wyłącznie dwupłytowego albumu-cegiełki "Beauty dla 

Ukrainy" w skład którego wchodzą nagrania: Wołodymyr i Iwan Gajdychuk "Duet 

akordeonowy"  oraz Beauty Music "Beauty dla Ukrainy" jest ważne wyłącznie na 

podstawie okazania dokumentu księgowego,  którym jest potwierdzenie 

przelewu na rzecz Ukrainy na jedną z wybranych przez Darczyńcę organizacji:

Polska Akcja Humanitarna

Skarbonka #BeautyDlaUkrainy

www.siepomaga.pl/beautyrazem

lub

Fundacja Nabierz Ducha

Nowa 1, 87-162 Lubicz Górny
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