Poznań, …………………



UMOWA O DZIEŁO
numer: ………………….


zawarta w dniu ………………….
pomiędzy

1. ……………………………………………………………………
   z siedzibą: ……………………………………………………
   zwanym w treści umowy 'ZAMAWIAJĄCYM', reprezentowanym przez:
   
   1) ………………………………………….
   
   
2. …………………………………………………… 
   data i miejsce urodzenia: …………………….
   numer pesel: ………………….
   miejsce zamieszkania:……………………
   gmina:………………………..
   ………………………………………………
   zwanym w treści umowy 'WYKONAWCĄ'.

o następującej treści:

Par. 1.
1. Zamawiający powierza, a Autor zobowiązuje się do wykonania następującego opracowania autorskiego, zwanego w dalszej części umowy „dziełem”:

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

2.	Autor oświadcza, że dzieło, o którym mowa w ust.1, będzie rezultatem jego samodzielnej twórczości i nie naruszy praw osób trzecich.
3.	Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1, leży poza zakresem obowiązków Autora, wynikającym ze stosunku pracy łączącym go z Zamawiającym. 

Par. 2.
1.	W ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 Autor zobowiązuje się przenieść na  Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do  dzieła, o  którym mowa w §1 ust.1, obejmujące prawo jego wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:
1)	utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, 
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu  elektroniczno-cyfrowego,
2)	zamieszczanie całości lub części dzieła w informatorach, katalogach i podobnych wydawnictwach Zamawiającego,
3)	wprowadzanie do pamięci komputerów,
4)	rozpowszechnianie w sieci informatycznej,
5)	udostępnianie osobom trzecim, 
6)	przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym w przepisach poprzedzających.
2.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła, o których mowa w ust.1, nastąpi z chwilą wykonania dzieła przez Autora.
3.	Autor przenosi na Zamawiającego prawo własności 1 egzemplarza dzieła, o którym mowa w §1 ust.1.
4.	Zamawiający zobowiązuje się honorować autorskie prawa osobiste Autora.

Par. 3.
1.    Autor nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.
2.    Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia ………………., natomiast ukończenie dzieła nastąpi do dnia ………………….
3.	W przypadku niemożności dostarczenia (przedstawienia) dzieła w terminie, o którym mowa w ust.2, Autor zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego.
4.	W sytuacji, o której mowa w ust.3, Zamawiający ma prawo według własnego uznania:
1)	odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu,
2)	powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, informując o tym Autora,
3)	zmienić termin wykonania i dostarczenia dzieła.

Par. 4.
Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Par. 5.
1.	Z tytułu wykonania dzieła, o którym mowa w §1 ust.1, przeniesienia praw autorskich, o których mowa w §2 ust.1, przeniesienia przez Autora na Zamawiającego prawa własności, o którym mowa w §2 ust.3, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Autorowi honorarium autorskie w wysokości ……………….. zł (słownie: ……………………………………….  PLN  0/100) brutto.
2.	Wypłata honorarium, o którym mowa w ust.1, dokonana będzie po wykonaniu dzieła oraz po  stwierdzeniu przez Zamawiającego jego prawidłowego i terminowego wykonania, na  podstawie wystawionego przez Autora rachunku, w terminie 7 dni od otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

Par. 6.
Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zamawiającego, po  wykonaniu dzieła, w terminie 7 dni od złożenia rachunku przez Wykonawcę.

Par. 7.
1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.	W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy strony dążyć będą do polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on rozstrzygnięty zgodnie z wolą stron przez właściwy sąd powszechny według siedziby Zamawiającego.

Par. 8.
Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



.............................                                  				...........................
 (ZAMAWIAJĄCY)                                    			             (AUTOR)



