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UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE
z przeniesieniem majątkowych praw autorskich
nr

Dnia ………….. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy
Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c,
zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa :
1) Kanclerza - mgr Barbarę Pikiewicz
2) Menedżera projektu- prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko - Pikiewicz
a
Panią/Panem:……………….
zam. …………………………
zwana/y dalej „Wykonawcą”.
została zawarta umowa o dzieło treści następującej:
§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło, polegające na autorskim
przygotowaniu materiałów dydaktycznych do przedmiotu ………………………….., w ramach
realizowanego przez Uczelnię projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program
rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” oraz do przeniesienia w ramach
niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego wszelkich praw majątkowych względem rzeczonego dzieła.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest twórcą i wyłącznie uprawnionym z tytułu majątkowych praw
autorskich do opracowania wskazanego powyżej dzieła w ramach realizowanego przez Uczelnię
projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej” w zakresie określonym w § 3 niniejszej umowy.
2. Wykonanie dzieła określonego w § 1 nastąpi w okresie od dnia ..……. r. do dnia ……………. r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się z chwilą wykonania dzieła określonego w § 1 przenieść w ramach
niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego bezterminowo wszelkie autorskie prawa majątkowe do
niego, na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności 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,
4) wprowadzania do obrotu egzemplarzy dzieła, określonego w §1, utrwalonego w sposób,
określony
w pkt 1).
2. 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.
3. Zamawiający oświadcza, że na mocy decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, spoczywa na nim obowiązek przeniesienia rzeczonych autorskich praw
majątkowych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, działającego jako
Instytucja Pośrednicząca dla projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program
rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”.
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§4
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dzieło zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem oraz
według wskazówek udzielonych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania dzieła.
2. Wykonawca przy wykonaniu wszystkich swoich obowiązków zobowiązany jest dołożyć najwyższej
staranności wymaganej od profesjonalisty i zobowiązuje się do dostarczenia dzieła należytej jakości,
odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa.
3. Dzieło zostanie przekazane Zamawiającemu w następującej formie: papierowej oraz elektronicznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zobowiązania objęte niniejszą umową osobiście. Przy
wykonaniu umowy Wykonawca nie może korzystać z usług podwykonawców.
§5
1. Za wykonanie dzieła, określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ………………. zł brutto za całość wykonanego dzieła, przy czym
przeniesienie praw autorskich majątkowych do dzieła nastąpi automatycznie w chwili dokonania na
rzecz Wykonawcy zapłaty wskazanej kwoty, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.
2. Strony zgodnie ustalają, iż 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 usługi nie podlegają
opodatkowaniu podatkiem VAT.
3. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
otrzymanych przez Zamawiającego od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na
realizację projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”, umowa nr UDA-POKL.04.03.00-00-240/12-00,
Zadania nr …. pozycja…… , w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§6
Wykonawca oświadcza, iż dzieło, o którym mowa w § 1, jest wolne od wad prawnych. W razie
skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku
korzystania przez Zamawiającego z dzieła, określonego w § 1 w zakresie ustalonym w niniejszej
umowy – przysługujących im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie
Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń.
§7
W zakresie w niniejszej umowie nie uregulowanym, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy
kodeksu cywilnego. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
§9
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Wykonawca
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