
 

 

 

UMOWA NA KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 

 

zawarta w Osinie w dniu …………………………………………………………..………r. pomiędzy:  

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

……………………………………………………………………………, zwanym dalej w umowie 

„Korzystającym”,  

a  

DREWPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Osinie, po adresem 72-221 Osina 27A, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod nr KRS 0000125771, 

posiadającą nr NIP 856-13-40-565, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 117 500,00 zł zwaną 

dalej Drewpol, reprezentowaną przez:  

 

Prezesa Zarządu – Andrzeja Niewińskiego  

Prokurent - Katarzyna Kroczyńska  

 
o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie z FTP-a oraz pozwolenie Korzystającemu na 

wykorzystywanie materiałów reklamowych Drewpolu: 

□  zdjęcia elementów oraz aranżacji do strony internetowej /adres strony / 

…………………………………………………………………………………………………………………….…  

□ logo producenta do strony internetowej /adres strony /………………………………….………….…..…  

□ zdjęcia elementów oraz aranżacji do materiałów drukowanych / nazwa wydawnictwa/tytułu / 

……………………………………………………………………………………………………..………….……. 

□ zdjęcia elementów i aranżacji do banerów / adres wystawienia / 

……………………………………………………………………………………..…………………….………….  



 

 
□ zdjęcia elementów i aranżacji do oklejania samochodów / marka pojazdu / 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

□ zdjęcia frontów i aranżacji do oklejania witryn studia / adres studia / 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ modele produktów Drewpolu do projektowania wnętrz wyłącznie dla klientów studia – w ramach 

prezentacji / adres studia / – bez możliwości przekazywania ich innym podmiotom i osobom  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

□ inne: 

………………………………………….……………………………………………………………………………

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

(dalej w umowie zwanych „Utworem”), zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w celu sprzedaży 

produktów Drewpolu  

§ 2 

1. Drewpol oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do Utworów o których mowa w § 1 umowy, i 

jako wyłączny dysponent tych praw jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy.  

2. Drewpol oświadcza, że korzystanie z Utworu przez korzystającego w zakresie określonym w 

niniejszej umowie, nie będzie naruszać praw osób trzecich.  

 

§ 3 

1. Drewpol pozwala Korzystającemu do korzystania z autorskich praw majątkowych do każdego 

Utworu w rozumieniu § 1 niniejszej umowy , w zakresie następujących pól eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) udostępnianie utworów,  

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie określonym w § 1.  

2. Pozwolenie ma charakter wyłączny i uprawnia do korzystania z Utworu przez Korzystającego 

wyłącznie na terytorium kraju w którym Korzystający prowadzi działalność.  

3. Pozwolenie obejmuje prawo do korzystania z Utworu wyłącznie w całości, a nie uprawnia do 

wprowadzania zmian w Utworze.  

4.  Każdy utwór musi być oznaczony widocznym aktualnym znakiem firmowym DREWPOL.  



 

 
5. Pozwolenie na korzystanie z Utworu nie obejmuje prawa do powierzenia utrwalania lub 

zwielokrotniania Utworu osobom trzecim.  

6. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą 

umowę z 2 tygodniowym wypowiedzeniem.  

 

§ 4 

1. W wypadku rozwiązania umowy, Korzystający zobowiązany jest do zaprzestania ich 

rozpowszechniania.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Drewpol dalszego korzystania z utworów przez Korzystającego 

Korzystający zapłaci Drewpolowi karę umowną w wysokości 3000 zł.  

3. Jeśli wysokość szkody nie zostanie pokryta przez kare umowną, o której mowa w ust 2, Drewpol 

ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

 

§ 5 

W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko korzystającemu na drodze procesu o 

naruszenie praw autorskich do Utworu lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez 

Korzystającego z Utworu zgodnie z postanowieniami Umowy, Drewpol zobowiązany będzie 

niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego.  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 7 

Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygną polubownie lub 

przez właściwy miejscowo dla Drewpolu Sąd powszechny.  

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

 

Korzystający          Drewpol 

 

 

……………………………………      ………………………………… 

 



 

 
 


