
Umowa  

o wykonanie utworu dydaktycznego i o przeniesienie praw autorskich 

 

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy Tarnowską Szkołą Wyższa w Tarnowie z siedzibą przy ulicy Mościckiego 27,  

33-100 Tarnów, zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez Kanclerz  Bożenę Szołtysek  

a 

Panem\Panią:  

ur. dnia :  

PESEL:   

Zamieszkałym\ą:  

Właściwy Urząd Skarbowy:  

zwanym dalej „Autorem” 

o treści następującej: 

§1 

1. Uczelnia zamawia, a Autor zobowiązuje się do osobistego wykonania utworu dydaktycznego polegającego na opracowaniu 
„……………….……………………………………………………” – zgodnie z ofertą przedłożoną w dniu …………………. 

2. Autor zobowiązuje się przenieść na Uczelnię przysługujące mu do utworu prawa majątkowe.  

§2 

1. Za wykonanie utworu określonego w § 1 ust.1 i przeniesienie praw majątkowych do niego, Uczelnia zapłaci Autorowi 

honorarium w kwocie …………..  na podstawie przedłożonego przez Autora rachunku. 

2. Warunkiem wypłaty honorarium jest również podpisany pomiędzy Uczelnią a Autorem protokół odbioru dzieła.  

3. Honorarium zostanie przekazane na rachunek Autora lub wypłacone w gotówce. 

4. Honorarium podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

§3 

Autor rozpocznie wykonanie utworu w dniu …………………… a zakończy ………………….. 

§4 

1. Jeżeli autor nie może rozpocząć, kontynuować albo zakończyć wykonania utworu, zobowiązany jest on niezwłocznie 

zawiadomić o tym Uczelnię. 

2. W przypadku określonym w ust.1 Uczelnia może: 

1/  odstąpić od umowy bez prawa Autora do odszkodowania, 

2/  po uprzedzeniu Autora powierzyć wykonanie utworu innej osobie w całości lub części,  

3/  zmienić termin wykonania utworu, 

§5 

Odbiór utworu przez Uczelnię nastąpi w siedzibie Uczelni w całości, po zakończeniu utworu 

§6 

1. Uczelnia ma prawo nie odebrać całości lub części utworu jeżeli zawiera on braki,  a w szczególności nie odpowiada zasadom 

formalnym przyjętym w Uczelni, nie wyjaśnia dostatecznie podjętych zagadnień, zawiera nadmierne uproszczenia lub 

fałszuje rzeczywistość oraz posiada wady redakcyjne. 
2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust.1 Uczelnia wyznacza Autorowi ostateczny termin na wprowadzenie 

niezbędnych poprawek i uzupełnień. 

3. Po uzgodnieniu z autorem Uczelnia, zamiast odmówić odebrania utworu może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za ten 

utwór. 

§7 

1. Części utworu utrwalone zgodnie z §1 umowy stanowią odrębne utwory w rozumieniu prawa autorskiego. 

2. Z chwilą odbioru części utworu Uczelnia nabywa do niego autorskie prawa majątkowe.  

3. Po wygaśnięciu praw określonych w ust.2 majątkowe prawa autorskie do utworu powracają do Autora  

z tym, że udziela on niniejszym nieodpłatnej licencji wyłącznej na korzystanie  z utworu przez Uczelnię w następujący sposób 

1/  jako materiał dydaktyczny służący realizacji działalności statutowej Uczelni, 

2/  jako materiał do redagowania a następnie zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu informatorów, katalogów  

i podobnych wydawnictw, o ile kalkulacja ceny jednostkowej egzemplarza nie zawiera zysku Uczelni.  

4. Po upływie roku Uczelnia będzie posiadała licencję wyłączną na dysponowanie utworem dydaktycznym bez ograniczeń  

w zakresie: 

1/    zwielokrotnienia utworu w dowolnej formie, 

2/  wprowadzenia utworu do obrotu za ustalonym odrębną umową, procentowo do wielkości wpływów ze sprzedaży, 

wynagrodzeniem, oraz przekazaniem Autorowi zwyczajowo przyjętej ilości bezpłatnych egzemplarzy autorskich. 

 

§8 

1. Autor wyraża zgodę na utrwalanie utworu lub jego części w dowolnej technice udzielając jednocześnie Uczelni licencji 

wyłącznej na: 

1/ zwielokrotnienie utworu w formie określonej przez nią, 

2/ wprowadzenie egzemplarzy utworu do obrotu, 
3/  publiczne odtwarzanie, 

4/  nadawanie za pomocą środków audiowizualnych 

2. Honorarium, które Uczelnia zapłaci Autorowi w wysokości określonej odrębną umową procentowo do uzyskanych wpływów 

z odpłatnego upowszechniania utworu oraz zwyczajową ilość autorskich  



egzemplarzy bezpłatnych, płatne będzie w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, kalendarzowego, 

którym uzyskano wpływy z wykorzystania utworu na określonych polach eksploatacji.  

 

§9 

1. Autor ma prawo utrwalania utworu w sposób, o którym mowa w §9 o ile Uczelnia nie złoży oświadczenia o skorzystaniu  

z prawa pierwszeństwa do takiego utrwalania w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej oferty Autora.  

2. Skorzystanie z prawa pierwszeństwa przez Uczelnię powoduje, iż stosuje się odpowiednio postanowienia § 9. 

3. Jeżeli jednak Uczelnia nie skorzysta z prawa pierwszeństwa do utworu, autorskie prawa majątkowe służą wyłącznie 

Autorowi, jednakże jest on zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Uczelnię w związku z powstaniem utworu 

(materiały, środki określone w § 5 umowy).  

§10 

Uczelnia może odstąpić od umowy w razie: 

1. niewykonania przez Autora zobowiązań określonych umową a w szczególności niezachowania terminów oddania utworu lub 

jego części lub nie przystąpienia do wykonania, 

2. w innych przypadkach określonych umową. 

§11 

1. Autor może odstąpić od umowy jeżeli Uczelnia nie wywiązuje się z postanowień umowy.  

2. Rezygnacja z wykonania umowy przez Autora z innych przyczyn niż leżące po stronie Uczelni powoduje obciążenie go 

kosztami, jakie Uczelnia musiała ponieść z powodu niewykonania zobowiązania. 

 

§12 
W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

§13 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

 

§14 

Spory na tle wykonania umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Uczelni. 

 

§15 

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………..………..……………     ……………………………………………. 

                     Uczelnia                         Autor 


