
 
 

FORMULARZ OGÓLNEGO PRZEJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Ja,  , ze względu na przyznane mi przez miasto Nowy Jork oraz 
Wydział Transportu miasta Nowy Jork (New York City Department of Transportation, DOT) 
pozwolenie na wstęp na teren nieruchomości i/lub lokalu pod adresem ,  
w celu wykonania występu, dystrybucji literatury, nagrania filmowego lub fotografii w okresie 
  , zobowiązuję się do: 

1. Wejścia na teren wspomnianej wyżej nieruchomości i/lub lokalu na własne ryzyko. 

2. Przejęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie obrażenia, w tym śmierć lub szkody zarówno osobiste, 
jak i majątkowe, wynikające z mojego zaniedbania lub obecności moich agentów, przedstawicieli, 
funkcjonariuszy, pracowników lub niezależnych wykonawców w uzgodnionym czasie i w uzgodnionym 
celu. 

3. Zwolnienia miasta Nowy Jork oraz DOT, jego funkcjonariuszy, agentów, urzędników, przedstawicieli 
lub pracowników z odpowiedzialności za wszelkie obrażenia, w tym śmierć lub szkody zarówno 
osobiste, jak i majątkowe, wynikające z mojego zaniedbania obecności lub obecności moich 
agentów, przedstawicieli, funkcjonariuszy, pracowników lub niezależnych wykonawców w 
uzgodnionym czasie i w uzgodnionym celu. 

4. Zwolnienia miasta Nowy Jork oraz DOT, jego funkcjonariuszy, agentów, urzędników, przedstawicieli, 
funkcjonariuszy lub pracowników od wszelkich roszczeń, żądań, praw do powództwa lub przyczyn 
powództwa, obecnych lub przyszłych, znanych lub nieznanych, przewidywanych lub nieprzewidzianych 
w związku ze szkodami majątkowymi i obrażeniami ciała, wynikającymi z użytkowania tego pojazdu i 
wynikającymi z zaniedbania przeze mnie, moich agentów, przedstawicieli, pracowników lub niezależnych 
wykonawców w uzgodnionym czasie i w uzgodnionym celu. 

Podpisuję niniejszy dokument z własnej woli, potwierdzając, że miasto Nowy Jork oraz DOT, jego 
funkcjonariusze, agenci, urzędnicy, przedstawiciele i pracownicy nie złożyli żadnych obietnic ani 
oświadczeń poza opisanymi w niniejszym dokumencie. 

Data:   Podpis:    
 
 

POTWIERDZENIE  
(Stan Nowy Jork) 
Hrabstwo ) ss.: 

 
Dnia     20   r. osobiście przede mną stawił(a) się   , osoba 
znana mi jako osoba, która podpisała powyższy dokument prawny, i po zaprzysiężeniu przeze mnie 
oświadczyła, że mieszka pod adresem   oraz że jest osobą 
opisaną w niniejszym dokumencie i jego sygnatariuszem. 

 
 
 

NOTARIUSZ 
 

NYC Department of Transportation – Ferry Division  
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