Regulamin zawierania umów
udzielania licencji na wykorzystanie utworów graficznych
§1

1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 i 4 Kodeksu
cywilnego.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
1) BG – należy przez to rozumieć BG Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę
komandytową z siedzibą w Białymstoku;
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;

3) Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową zamieszczoną pod
adresem www.koszulkowo.com, za pośrednictwem której Grafik zawiera umowy
udzielenia licencji;
4) Grafik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, której przysługują autorskie
prawa majątkowe do utworów graficznych, nadających się do wykorzystania poprzez ich
umieszczenie na ubraniach w sposób trwały;
5) Utwór – utwór graficzny w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, nadający się do wykorzystania poprzez jego umieszczeniu na
ubraniu lub innym produkcie w sposób trwały, niebędący wzorem użytkowym, wzorem
przemysłowym lub wzorem zdobniczym, którego egzemplarz Grafik przesyła BG za
pośrednictwem Strony Internetowej.
§2
1. BG oświadcza, iż zajmuje się sprzedażą ubrań i innych wyrobów przemysłowych.
2. BG na sprzedawanych przez siebie produktach wykorzystuje Utwory pochodzące od Grafika.
§3
1. Zawarcie umowy następuje w formie określonej w art. 772 Kodeksu cywilnego poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie egzemplarza Utworu – za pośrednictwem
Strony Internetowej.

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Grafika w każdym przypadku, należy traktować
jako zapewnienie Grafika, że:

1) Grafikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do Utworu co najmniej w zakresie
obszarów eksploatacji wskazanych w Regulaminie, są one wolne od obciążeń prawnych, a

Grafik jest uprawniony do ich swobodnego przenoszenia na osoby trzecie, jak też
udzielania licencji (wyłącznej) do korzystania z Utworu;

2) korzystanie z Utworu przez BG nie będzie naruszało praw osób trzecich, zaś Grafik
ponosi odpowiedzialność za treść Utworu;
3) Utwór nie został zarejestrowany przez osobę trzecią i nie stanowi znaku towarowego,
wzoru przemysłowego, wzoru zdobniczego, jak też nie stanowi elementu takich dóbr.

3. Grafik zobowiązany jest do osobnego powiadomienia BG na piśmie o tym, że licencji udziela w
ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez udzieleniem danej licencji, pod rygorem
przyjęcia, że licencja udzielona jest poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej,
choćby taka była prowadzona, z konsekwencjami przewidzianymi niniejszą umową, w tym
przyjęciem, że przychody osiągane przez Grafika z tytułu przenoszenia autorskich praw
majątkowych (udzielania licencji) nie są i nie powinny być rozliczane jako przychód z działalności
gospodarczej.
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Grafika przy udzieleniu licencji poza zakresem
działalności gospodarczej, należy traktować jako zapewnienie Grafika, że samodzielnie stworzył
Utwór, a Utwór posiada cechy kwalifikujące go jako utwór w rozumieniu przepisów o prawach
autorskich.

5. Grafik niezwłocznie powiadamia BG o wystąpieniu stanu niezgodności treści zapewnień z ust. 2 i
4 ze stanem rzeczywistym.

6. Grafik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem BG za szkody powstałe wskutek
zdarzeń, które miały miejsca z założeniem, iż zapewnienia wskazane ust. 2 - 5 Regulaminu są
zgodne z rzeczywistością.
7. BG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zdarzeń, które miały
miejsca z założeniem, iż zapewnienia wskazane ust. 2 - 5 Regulaminu są zgodne z
rzeczywistością.
§4
1. Z chwilą przesłania BG Utworu, Grafik udziela BG licencji wyłącznej w zakresie korzystania z
Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu poprzez jego umieszczanie w sposób
trwały na ubraniach i innych wyrobach, dowolną techniką i wprowadzania tak
utrwalonego i zwielokrotnionego Utworu do obrotu, gdzie BG uprawnione jest do
zamawiania wykonania wyrobów tekstylnych i innych produktów z użyciem utworu u
osób trzecich,

2) w zakresie wykonania, nadawania, reemitowania oraz odtwarzania Utworu do celów
reklamowych, w szczególności umieszczenia Utworu na stronach internetowych
używanych przez BG, na koncie prowadzonym przez lub dla BG na Facebooku i
Instagramie i innych stronach internetowych i aplikacjach mobilnych umożliwiających
jego umieszczenie w tym celu;

3) w zakresie wprowadzania do obrotu na dowolnych nośnikach i publicznego udostępniania.
2. Grafik zobowiązany jest nie podejmować działań, do których licencja upoważnia BG.
§5

1. Z tytułu udzielenia licencji na polach eksploatacji wskazanych z ust. 4, Grafikowi przysługuje
wynagrodzenie prowizyjne od wartości przychodów osiąganych przez BG na sprzedaży wyrobów
tekstylnych z Utworem pochodzącym od Grafika.

2. Rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, gdzie podstawą rozliczenia jest ilość wyrobów z
Utworami pochodzącymi od Grafika, z których sprzedaży BG uzyskało faktyczny przychód w
upływającym miesiącu.
3. Jeżeli osobne porozumienie między stronami nie stanowi inaczej, BG za każdą sprzedaną sztukę
produktu ze wzorem Grafika, wypłaci Grafikowi prowizję zgodnie z Załącznikiem 1
4. Na koncie Grafika w sklepie koszulkowo.com gromadzone będą środki, w ilości wynikającej z
wyliczenia: ilość sprzedanych produktów*jednostkowa prowizja za sprzedaż.
5. Po przekroczeniu na koncie Grafika kwoty min 300zł brutto, Grafik uzyskuje prawo do wypłaty
honorarium za przeniesienie na rzecz Usługodawcy wyłącznego prawa do korzystania z
graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na produktach oferowanych przez
niego w serwisie internetowym koszulkowo.com oraz innych serwisach, na których prowadzi
sprzedaż Usługodawca (udzielenie licencji).
6. O ile osobne porozumienie pomiędzy stronami nie stanowi inaczej, Strony ustalają, że
maksymalna, jednorazowa wypłata środków nie może przekraczać kwoty 3 tys. zł netto w jednym
miesiącu rozliczeniowym.
7. Środki przeznaczone do wypłaty Grafikowi, pozostają na jego koncie przez okres 12 miesięcy. Po
tym czasie saldo grafika zostanie pomniejszone o wartość przeterminowaną.

8. BG będzie oferować wyroby po cenach określonych przez Grafika. W przypadku wyrobów
wyprodukowanych i pozostających na stanie magazynowym przez okres co najmniej 7 dni, BG
swobodnie ustala cenę sprzedaży tych egzemplarzy.
9. Strony ustalają, że cena produktu zawierać będzie dwie składowe: koszt wyprodukowania
produktu oraz narzut handlowy, będący różnicą między ceną sprzedaży a kosztem produkcji.

10. Strony ustalają jednostkowy koszt wyprodukowania produktu na poziomie określonym w
Załączniku 1

11. W przypadku, w którym licencja udzielona jest za uprzednim pisemnym powiadomieniem, że
następuje w ramach działalności gospodarczej, wynagrodzenie podlega powiększeniu o podatek
VAT.

12. Płatność wynagrodzenia następuje na podstawie dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez
Grafika (rachunku lub faktury), który Grafik zobowiązany jest dostarczyć BG. Płatność następuje
w terminie 30 dni od dnia jego dostarczenia.

13. BG zobowiązane jest udostępnić Grafikowi dane o sprzedaży dotyczącej wyrobów tekstylnych z
naniesionym Utworem pochodzącym od Grafika.
§6

1. BG uprawniony jest do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w przypadku, gdy konieczność
zmiany wynika z:

1) obowiązku dostosowania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) istotnej zmiany otoczenia rynkowego;
3) siły wyższej.
4) zmiany kosztów produkcji wyrobu, ponoszonych przez BG.

2. BG zobowiązana jest powiadomić Grafików, w dowolnej formie, o zmianie lub uzupełnieniu
treści Regulaminu, z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie
zmienionego lub uzupełnionego Regulaminu, do którego to terminu Grafik może złożyć
oświadczenie, o wypowiedzeniu umowy, zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W
przypadku wypowiedzenia umowy § 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku utworów Grafików, co do których została wypłacona prowizja od sprzedaży,
wypowiedzenie umowy nie skutkuje zniesieniem licencji na korzystanie z utworów poprzez
umieszczanie ich na sprzedawanych przez BG produktach.

4. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie BG uprawniona jest do wprowadzenia obok
niniejszego wzorca, innego wzorca określającego warunki wzajemnej współpracy, w zakresie
nieuregulowanym w Regulaminie. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.

