Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE
z przeniesieniem majątkowych praw autorskich
nr
Zawarta dnia ………… r. pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
z siedzibą: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, NIP-629-10-88-993
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1) Kanclerza - mgr Barbarę Pikiewicz
2) Menedżera projektu- ………………………………..
a Panią/Panem: …………………………..
zam. …………………………………………….
zwana/y dalej „Wykonawcą-autorem”.
§1
„Zamawiający”
zamawia,
a
„Wykonawca-autor”
przyjmuje
do
wykonania
dzieło
polegające
na przygotowaniu programu autorskiego i przeprowadzeniu ……………….. godzin zajęć dydaktycznych z przedmiotu:
……………………………………………… na kierunku …………………, finansowane z Zadania nr …….. w ramach
realizowanego przez Uczelnię projektu …………………………………………………….”-program operacyjny ………………
poddziałanie ……….
§2
Wykonanie dzieła określonego w § 1 nastąpi w okresie od dnia ………………. r. do dnia ………………. r.
§3
1. Za wykonanie dzieła, o którym mowa w § 1 „Zamawiający” zobowiązuje się zapłacić „Wykonawcy-autorowi”
wynagrodzenie w wysokości.………….. zł za jedną godzinę dydaktyczną, tj. w ogólnej kwocie: ……………… zł brutto.
2. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę opodatkowania wyłącznie
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, obliczonym zgodnie z art.10 ust. 1 pkt. 2, art. 13 pkt. 2, art. 18 oraz art. 22
ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku „Wykonawcy- autora”, ponieważ przedmiot
umowy realizowany jest na zasadzie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, co powoduje, że świadczone
przez „Wykonawcę-autora” usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
3. Wynagrodzenie określone w pkt 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§4
1. Wysokość wynagrodzenia wymieniona w § 3 obejmuje również wynagrodzenie związane z przeniesieniem na rzecz
„Zamawiającego” wszelkich praw majątkowych względem rzeczonego dzieła oraz wykonaniem prac dotyczących
uzyskania przez studentów zaliczenia z przedmiotu prowadzonego przez „Wykonawcę-autora”, a w szczególności
przygotowaniem pytań dla studentów i/lub oceną innych prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych, przeprowadzeniem
zaliczeń i egzaminów, przygotowaniem i oceną projektów, przeprowadzeniem 2 godzin konsultacji oraz wpisaniem ocen
do systemu teleinformatycznego funkcjonującego na Uczelni w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia zaliczenia lub
egzaminu.
2. Wynagrodzenie ustalone w § 3 należy się wyłącznie za efektywnie wykonane prace objęte niniejszą umową.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po otrzymaniu przez Uczelnię transzy dotacji na realizację projektu za całość
wykonanego dzieła lub miesięcznie, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego pod warunkiem
wprowadzenia do funkcjonującego w Uczelni systemu teleinformatycznego uzyskanych przez studentów ocen w terminie 7
dni od daty przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu, oraz przedłożeniu Dziekanowi oraz Menadżerowi Projektu przez
„Wykonawcę –autora” programu autorskiego, złożeniu protokołów zaliczeniowo-egzaminacyjnych, wypełnieniu kart pracy
i przedstawieniu przez „Wykonawcę-autora” rachunku potwierdzonego przez przyjmującego dzieło Menedżera projektu.
§5
1. Strony zgodnie ustalają, iż odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności „Wykonawcy-autora” określone
w niniejszej umowie ponosi „Zamawiający”.
2. „Wykonawca-autor” nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody „Zamawiającego”.
§6
1. „Wykonawca- autor” oświadcza, że posiada kwalifikacje wystarczające do profesjonalnego wykonania dzieła.
2. „Wykonawca-autor” oświadcza, że jest twórcą i wyłącznie uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do dzieła
opisanego w § 1 w ramach realizowanego przez Uczelnię projektu „………………………………………………………..”.
3. „Wykonawca- autor” przenosi na rzecz „Zamawiającego” bezterminowo, z chwilą wykonania dzieła określonego w § 1,
wszelkie autorskie prawa majątkowe do niego, na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności prawo do:
1) utrwalania na papierze, na maszynowych nośnikach informacji, innych rodzajach nośników i technik utrwalających,
2) zwielokrotnienia przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, urządzeń audio-wideo, technik drukarskich
i komputerowych, innych technik zwielokrotniania,
3) wprowadzania do pamięci komputera,
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4.

5.

4) wprowadzania do obrotu egzemplarzy dzieła, określonego w § 1, utrwalonego w sposób, określony w pkt 1).
„Zamawiający” ma pełne i wyłączne prawo do rozporządzania dziełem w całości, w dających się wyodrębnić częściach
i korzystania z dzieła w zakresie określonym powyżej, w szczególności prawo do dalszego przeniesienia autorskich praw
majątkowych w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody „Wykonawcy-autora”.
„Zamawiający” oświadcza, że na mocy decyzji o dofinansowanie projektu w ramach ……………………………….,
spoczywa na nim obowiązek przeniesienia rzeczonych autorskich praw majątkowych na rzecz Instytucji Pośredniczącej dla
projektu …………………………………………………………………………… poddziałanie …………., umowa
……………………………………..
§7

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla „Zamawiającego” i „Wykonawcy-autora”.

WYKONAWCA- AUTOR

WSB/KS/POKL/DA/zajęcia - 3

ZAMAWIAJĄCY

