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

 

                Miejsce na pieczątkę firmy  Zleceniodawcy  

 

..., zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

EMITS Agnieszka Koch 

Emmerichstrasse 32 

D-02826 Görlitz  

... zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania znaku handlowego zwanego dalej „logotypem”, 

oraz do przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw majątkowych do utworu, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy. 

 

2. Strony zgodnie oświadczają, że utwór stanowi logotyp w rozumieniu rozdziału 7 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Ustawa”). 

 

3. Utwór powinien zostać wykonany w terminie do dnia …………………….. . Wykonany utwór 

powinien zostać dostarczony do siedziby ZAMAWIAJACEGO poprzez umieszczenie go serwerze 

wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

  

4. Utwór zostanie wykonany przez WYKONAWCĘ na podstawie materiałów przekazanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że WYKONAWCA nie jest 

zobowiązany do nabycia jakichkolwiek praw lub licencji do materiałów przekazanych przez 

ZAMAWIAJACEGO. 

 

5. WYKONAWCA oświadcza, że utwór będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości. 

WYKONAWCA oświadcza ponadto, że w chwili przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO praw do 

utworu przysługiwać mu będą pełne autorskie prawa majątkowe do utworu oraz, że do chwili 

przeniesienia nie dokona jakiegokolwiek rozporządzenia tymi prawami, a w szczególności nie 

udzieli licencji na korzystanie z utworu. 

 

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na własność ZAMAWIAJĄCEGO przechodzą 



 

 

 

nośniki, na których został utrwalony utwór.  

 

7. Przekazany materiał z logotypem  będzie miał formę wektorową  CDR oraz formę rastrową JPG . 

 

§ 2. Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania utworu oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu, 

WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie w wysokości  ………………… (słownie: 

………………………………………) plus VAT płatne przelewem /gotówką w terminie …… dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie to obejmuje przeniesienie 

majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 

niniejszej umowie. 

 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do wpłacenia ………………… (słownie: 

………………………………………)  z wynagrodzenia tytułem zaliczki w terminie …… dni od 

doręczenia wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT.  

 

3. W przypadku płatności przelewem dniem spełnienia świadczenia ZAMAWIAJĄCEGO jest dzień 

obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż zapłata wynagrodzenia, określonego w niniejszym paragrafie wyczerpuje 

wszelkie roszczenia WYKONAWCY, z tytułu wykonania utworu i przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do utworu. 

 

§ 3. Prawa autorskie. 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO całości autorskich praw 

majątkowych do utworu, co obejmuje następujące pola eksploatacji: 

 

1) korzystanie z utworu pod jedną  nazwą firmy należącą do ZAMAWIAJĄCEGO, 

2) dowolna edycja, zmiana układu oraz jakiekolwiek zamiany w utworze, 

3) wielokrotne archiwizowanie kopii bezpieczeństwa utworu. 

 

2. Strony zgodnie oświadczają, że w stosunku do utworu uprawnionym w rozumieniu przepisów Ustawy 

jest ZAMAWIAJĄCY. W szczególności ZAMAWIAJĄCEMU służy prawo do wyrażania zgody na 

dokonywanie czynności wymienionych w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy. 

 



 

 

 

3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 2 WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO prawo 

do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu w rozumieniu art. 2 Ustawy (prawa 

zależne). 

 

4. Autorskie prawa majątkowe do utworu, w tym prawa zależne, nabyte przez ZAMAWIAJĄCEGO na 

podstawie umowy nie podlegają ograniczeniom terytorialnym, bądź czasowym. 

 

5. Przeniesienie praw do utworu następuje z chwilą jego przekazania ZAMAWIAJĄCEMU. 

 

6. WYKONAWCA jako wyłączny twórca utworu oświadcza, że rezygnuje z prawa oznaczania utworu swoimi 

imieniem i nazwiskiem. 

 

§ 4. Poufność 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących 

ZAMAWIAJĄCEGO oraz Klientów ZAMAWIAJĄCEGO, które uzyskał w związku z zawarciem lub 

wykonaniem niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jest nieograniczony 

czasowo. 

 

2. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do publikacji informacji o wykonanym logotypie w celu 

demonstracji osiągnięć w dziedzinie grafik użytkowych. Materiały będą zawierały znak wodny z nazwą 

WYKONAWCY. 

 

§ 5. Postanowienia dodatkowe 

1. Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą.. 

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

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

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

2. Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą.. 

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

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

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

 

§ 6. Postanowienia końcowe 



 

 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz

przepisy prawa, a w szczególno

pokrewnych. 

 

3. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe pomi

rozstrzygane będą przez sąd powszechny wła

 

4. Niniejsza umowa została sporz

ze stron. 

 

 

 

 

             

                                   Klient                                                                                       Za firmę eMITS

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                           

 

 

( więcej informacji na temat szczegółowej specyfikacji technicznej 

handlowej można uzyskać u naszego przedstawiciela regionalnego).

   

          

Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują powszechnie obowi

przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

zenia wynikłe pomiędzy stronami na skutek zawarcia niniejszej umowy 

ąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę ZAMAWIAJ

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla ka

Klient                                                                                       Za firmę eMITS

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

                                                                                                          Usługi hostingowe 

                                                                Usługi reklamowe 

                                                                            Usługi projektowe 

                                                         Usługi pozycjonerskie

( więcej informacji na temat szczegółowej specyfikacji technicznej lub oferty 

można uzyskać u naszego przedstawiciela regionalnego). 

 

 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 powszechnie obowiązujące 

ci kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

dzy stronami na skutek zawarcia niniejszej umowy 

ę ZAMAWIAJĄCEGO. 

cych egzemplarzach, po jednym dla każdej 

Klient                                                                                       Za firmę eMITS 

 

Usługi pozycjonerskie 

lub oferty 

 



 

 

 

EMITS  Agnieszka Koch                                                                                                 FAX : (0048) 32/7506281 

Emmerichstrasse 32                                                                                                        E-mail : bok@emits.eu 

D-02826 Görlitz                                                                                                                      Ws : www.emits.eu 


