
Załącznik Nr 2 

do Zasad zawierania umów cywilnoprawnych  
związanych z działalnością statutową Uniwersytetu 

wprowadzonych zarządzeniem Nr 123/16 (z późn. zm.) 
 

 

UMOWA O DZIEŁO  
z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

 
Zawarta w dniu …………………….. roku w Katowicach z uwzględnieniem art. 4 pkt 8) ustawy 
Prawo zamówień publicznych / na podstawie art….. ustawy Prawo zamówień publicznych, 
pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice 
reprezentowanym przez: 
 
………………..………..- Rektora/Prorektora  ds. …………………… 

przy kontrasygnacie …………………..………… - Kwestora  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

a  Panią/em: ……………………………………………… 

zamieszkałą/ym: …………………………… 

Nr PESEL: ………………………………… 

Nr dowodu osobistego: ……………………………… 

zwanym w treści umowy „Autorem” o następującej treści: 
 

§ 1  
1. Zamawiający powierza a Autor  zobowiązuje się  do przygotowania dzieła, którego 

przedmiotem jest: przygotowanie i przeprowadzenie   wykładu / prelekcji /cyklu wykładów 
/ prelekcji nt:: (dokładne określenie tematu wykładów/prelekcji) 
………………….……………………………………………………………………………  
oraz przygotowanie streszczenia/konspektu dzieła (innych wymaganych materiałów 
dydaktycznych) zwanego  dalej „dziełem „lub „utworem”. 

2. Autor oświadcza, że posiada kwalifikacje wystarczające do profesjonalnego wykonania 
dzieła oraz że wykona je osobiście.  

3. Dzieło zostanie wykonane w formie ustnej i zachowane poprzez utrwalenie na piśmie 
(streszczenie, konspekt) oraz za pomocą nośnika elektronicznego.* 

 
§ 2  

1. Autor oświadcza, że wymieniony w § 1 przedmiot umowy stanowi utwór w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Autor przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła będącego 
przedmiotem umowy w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól 
eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, takich jak* :  
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit.b) - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) ……………………………………………………………………………………… 
3. Przeniesienie praw następuje na czas nieokreślony i nieograniczony terytorialnie. 
4. Zamawiający może przenosić prawa autorskie na osoby trzecie. 

                                                           
* niepotrzebne skreślić lub uzupełnić w zależności od celu umowy 

 



 
§ 3  

1. Autor wykona dzieło w terminie od ……….do………., w łącznym wymiarze …….. godzin*.  
2. Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie dokonany  

przez …………………………………………………….(imię i nazwisko lub funkcja 
przedstawiciela UE) w formie pisemnej. 

3. Jeżeli przy odbiorze wyniknie konieczność dokonania poprawek lub uzupełnienia dzieła, 
Autor zobowiązuje się do ich dokonania nieodpłatnie w terminie uzgodnionym przez obie  
strony. 

4. Przeniesienie praw autorskich opisanych w §1 następuje z chwilą przyjęcia utworu  
przez Zamawiającego. Z tą chwilą Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarza 
utworu oraz nośników, na których utwór został utrwalony. 

5. Materiały dydaktyczne zostaną dostarczone Zamawiającemu w 1 egzemplarzu  
lub w formie elektronicznej na co najmniej 7 dni przed daną sesją szkoleniową. * 

 
§ 4  

Autor wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie przez osoby 
trzecie zmian, aktualizacji i uzupełnień utworu – opracowań. Wszelkie prawa w tym zakresie 
(prawa do Opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu. Autor wyraża zgodę  
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez Zamawiającego. Autor udziela 
Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do Opracowań, 
oraz przenosi na Uczelnię wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 

 
§ 5  

Na podstawie odrębnej umowy Uczelnia może powierzyć Autorowi stworzenie Opracowań 
Utworu, a Autor w takim przypadku zobowiązany będzie do przeniesienia w całości 
autorskich praw majątkowych do takich Opracowań wyłącznie na rzecz Uczelni. Zakres 
przeniesienia powyższych praw będzie analogiczny do zakresu przeniesienia praw 
przewidzianego niniejszą umową. 
 

§ 6  
1. Wynagrodzenie Autora  wynosi brutto: ………………… zł, słownie: (……………….……zł) 

i  zostało ustalone  zgodnie z Zarządzeniem  Rektora  UE. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych na wszystkich wymienionych polach eksploatacji  
oraz z tytułu przeniesienia praw zależnych, o których mowa w §2, a także wynagrodzenie 
z tytułu przeniesienia praw do egzemplarza i nośnika dzieła. 

 
§ 7  

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w kasie Zamawiającego, bądź przelewem na rachunek 
Autora w terminie 21 dni od daty dostarczenia rachunku wystawionego przez Autora  
po wykonaniu i odbiorze  ukończonego dzieła. 
 

§ 8  
1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Autor jest zobowiązany do zapłaty kary umownej                

w wysokości 0,2% wynagrodzenia za dzieło za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kary 
nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia. 

2. W razie niewykonania dzieła Autor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  
30 % całkowitego wynagrodzenia. 

3. Autor zapłaci karę umowną w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Autora. 

                                                           
* niepotrzebne skreślić lub uzupełnić w zależności od celu umowy 



4. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę na skutek niewykonania dzieła  
lub niewykonania dzieła w sposób należyty bądź opóźnienia w jego wykonaniu, Autor 
zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu  odszkodowania pokrywającego szkodę  
w pełnej wysokości. 

5. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z dowolnej należności Autora. 
 

§ 9  
1. Autor oświadcza, że prawa autorskie do utworu w chwili przekazania Zamawiającemu będą 

przysługiwać Autorowi w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń i nie są obciążone 
prawami na rzecz osób trzecich.  

2. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami 
z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw 
majątkowych, Autor podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami. 
W  przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Uczelnia lub osoby trzecie, 
którym Uczelnia udzieli prawa do korzystania z Utworu poniesie szkodę, Autor naprawi 
wszelkie te szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki 
poniesione w związku z tymi roszczeniami.  

3. Autor niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich roszczeniach określonych w ust. 
2 skierowanych przeciwko Autorowi.  

 
§ 10  

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach,  
zwany dalej: „administratorem”. 

2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną administratora można się zapoznać 
u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej administratora. 

3. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem w zakresie wykonywania 
przedmiotowej umowy wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1 
(niezbędność do wykonania umowy), w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny 
ciążący na administratorze) czy w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy 
realizowane przez administratora).  

4. Autor jest upoważniony:  
1)  do przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z wykonywaniem 

obowiązków wynikających z umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich  
praw majątkowych lub innych poleceń Zamawiającego należących  
do przedmiotowego zakresu; 

2)  niniejsze upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych osobowych  
w ramach zbiorów papierowych (np. kartoteki, ewidencje, rejestry, spisy, itp.), 
systemów informatycznych (elektronicznie) oraz ustnie; 

3)  niniejsze upoważnienie jest tożsame – czasowo i merytorycznie –  
z wykonywaniem konkretnych obowiązków wynikających z umowy  
o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz z obowiązkami 
zleconymi należącymi do przedmiotowego zakresu; 

4)  niniejsze upoważnienie może mieć formę poleceń Zamawiającego  
do wykonania konkretnych czynności należących do przedmiotowego zakresu 
(np. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, audytów, udokumentowanego 
polecenia Administratora w postaci umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, wykonywania prac w komisjach, projektach, pełnienia określonych 
funkcji, np. jako rzecznik dyscyplinarny czy kierownik określonych studiów), 
przez właściwe uprawnione osoby, np. Administratora, organ kolegialny  
czy bezpośredniego przełożonego, z zachowaniem formy pisemnej  
w odpowiednim trybie (np. decyzja, wniosek, zarządzenie, uchwała  
czy pismo okólne). 

5. Autor jest zobowiązany do: 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.). 



1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym  

w umowie o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych  

lub powierzonych przez Zamawiającego poleceń należących do przedmiotowego 

zakresu; 

2) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych  

z zakresem i z celem powierzonych zadań; 

3) zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi zetknął  

się w trakcie wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy  

o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, pełnionych funkcji  

oraz innych poleceń Zamawiającego należących do przedmiotowego zakresu, 

zarówno w czasie trwania umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych, jak i po jej ustaniu; 

4) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym  

z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, 

dostępem do danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez osoby 

nieupoważnione, ujawnieniem sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 

ochroną przed zniszczeniem i nielegalnym ujawnieniem danych osobowych. 

 
§ 11  

W przypadku sporów wynikłych z niniejszej umowy sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 12  
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13  
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego,  
w szczególności dotyczących umowy o dzieło. 

 
§ 14  

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Autora  
i 2 dla Zamawiającego. 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY AUTOR 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 
 
 ……………………………… 


