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§ 1 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego dzieło:  

 

 

 

w terminie  do dnia                       .                                                     

2. Czynności, o których mowa w ust.1 Przyjmujący zamówienie wykona osobiście. Powierzenie przez Przyjmującego zamówienie 

wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej (w całości lub w części) wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej                       

w formie pisemnej. 

3. W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie jest zatrudniony u Zamawiającego na podstawie stosunku pracy czynności, o których 

mowa w ust.1 nie są tożsame z zakresem obowiązków Przyjmującego zamówienie wynikających ze stosunku pracy i zostaną przez 

Przyjmującego zamówienie wykonane poza obowiązującym go wymiarem czasu pracy. 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie (brutto)                            

w wysokości: 
 

 zł                    (słownie:  ) 

  

 2. Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za inne niż określone w § 1 czynności wykonywane                           

w ramach umowy. 

 3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 będzie złożony przez Przyjmującego zamówienie rachunek                                 

z pisemnym potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy dokonanym na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 

Przyjmującego zamówienie i właściwego pracownika Zamawiającego.  

 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostanie zapłacone przez Zamawiającego w sposób wskazany przez Przyjmującego 

zamówienie na druku rachunku do umowy, w następującym po przyjęciu dzieła terminie wynikającym z obowiązującego 

Zarządzenia Rektora UKW w sprawie terminów wypłat, które zamieszcza się na podstronie Zamawiającego - Dział Płac, w 

zakładce - Dokumenty.  

 5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego – w razie przelewu bankowego lub 

przekazu pocztowego oraz dzień pozostawienia wynagrodzenia w kasie Zamawiającego – w razie zapłaty gotówką. 
         

      § 3 
1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. 

2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposób nienależyty przez Przyjmującego Zamówienie pomimo wezwania 

Zamawiający ma prawo, żądania naprawienia szkody lub odstąpienia od umowy.  

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy można wykonać w terminie 30 dni od zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 i ust. 2. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty odszkodowania z wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie. 

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie niebędący pracownikiem Zamawiającego ma obowiązek złożenia załączonego do umowy 

OŚWIADCZENIA, w którym podaje informacje niezbędne do określenia wysokości składek ubezpieczeniowych i podatku.  

2. Prawidłowo wypełnione oświadczenie, o którym mowa w ust.1 Przyjmujący zamówienie dostarcza do Działu Płac Zamawiającego 

w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia umowy.  

§ 5 

1. Z chwilą wydania dzieła na Zamawiającego przechodzą w całości i bez ograniczenia czasowego autorskie prawa majątkowe do 

wszystkich utworów wchodzących w skład dzieła. Z chwilą wydania dzieła na Zamawiającego przechodzi własność rzeczy 

będących nośnikami utworu. 

2. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 obejmują prawo do wykorzystania utworów na wszystkich polach 

eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy, w szczególności prawo do: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania egzemplarzy utworów, (w tym danych, zestawień, raportów) 

jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego, techniką analogową lub cyfrową,  

2) w zakresie obrotu oryginałem lub wytworzonymi egzemplarzami utworów - wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia, 

udostępnienia; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2, -  publicznego wykonania, odczytywania, 

wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publiczne udostępniania utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pomocą platform e-

learningowych oraz w inny sposób za pomocą sieci internet. 



 

4) modyfikowania, dokonywania zmian, przeróbek, dostosowywania do potrzeb Zamawiającego, łączenia, wykorzystywania do 

dowolnych celów dydaktycznych, dokonywania opracowań, skryptów, tłumaczeń na języki obce, 

5) publicznego prezentowania na konferencjach, wykładach, odczytach, kursach oraz szkoleniach; 

6) wykorzystywania do celów badawczych, dydaktycznych, promocyjnych i komercyjnych, w tym poprzez publikacje w 

zagranicznych i krajowych czasopismach branżowych, książkach, pracach zbiorowych i skryptach; 

3. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie określone w § 2 ust.1 obejmuje wszelkie koszty mogące wyniknąć z przeniesienia na 

Zamawiającego wszystkich praw autorskich oraz własności nośników na podstawie niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie zapewnia, iż osoby trzecie nie będą zgłaszać do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu praw 

autorskich. W razie zgłoszenia takiego roszczenia Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie 

dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich i zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikłe z tego tytułu dla 

Zamawiającego koszty. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 19994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 666 ze zm), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji umowy, a także powstałe 

w jej trakcie lub wyniku będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób. 

6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do 

materiałów w zakresie jaki uniemożliwiłyby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych 

w ust. 2,   

7. Warunkiem uwzględnienia podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez Przyjmującego zamówienie 

przy wykonaniu niniejszej umowy z przysługujących mu praw autorskich jest złożenie właściwego dla uwzględnienia tych 

kosztów rachunku do umowy – według wzoru zamieszczonego na podstronie Zamawiającego - Dział Płac, w zakładce - 

Dokumenty.  

 

§ 6 

 

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. 

2. W sprawach, nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpoznawały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowa sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. 

 
  

 

                                                                             (podpis Przyjmującego zamówienie)       (podpis i pieczęć Zamawiającego)  


