
 

 

Załącznik nr 5 

Do Zarządzenia nr 7/2017 

 

Symbol kosztów 

 

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE Nr ........................ 

W dniu .................... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN, z siedzibą w Krakowie ul. E. Radzikowskiego 152, 

kod pocztowy 31-342 Kraków nr REGON 000326983, NIP 675-000-04-44 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – prof. dr hab. Bogdan Fornal, 

przy udziale mgr inż. Małgorzaty Jasiówki - Głównego Księgowego 

a  ..............................................................................................................................  

zamieszkałym w  ............................. ul.  .................................  .....................................  

nr PESEL  ....................................... NIP  ....................................... 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło 

charakterze autorskim polegające na wykonaniu recenzji wydawniczej monografii 

pt. „….” 

§2 

1. Strony oświadczają, że wykonanie dzieła, o którym mowa w §1, nie wchodzi 

w zakres obowiązków Wykonawcy w ramach umowy o pracę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że dzieło nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

W przypadku naruszenia praw osób trzecich wykonawca ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialność.   

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §6 pkt. 1 z chwilą odbioru 

dzieła przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawa 

majątkowe do dzieła, o którym mowa w §1 obejmujące prawo jego 

wykorzystywania na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

 utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie 

egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego i zapisu elektroniczno-cyfrowego; 

 zamieszczanie całości lub części dzieła w publikacjach, informatorach, 



 

 

katalogach i innych wydawnictwach; 

 wprowadzanie do pamięci komputerów; 

 rozpowszechnianie w sieci informatycznej; 

 udostępnianie osobom trzecim; 

 przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie 

określonym w postanowieniach poprzedzających. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności 1 egzemplarza dzieła, 

o którym mowa w §1. 

5. Wykonawca udziela zgody Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw 

zależnych oraz wyraża zgodę na korzystanie z opracowania i udostępnianie go 

innym podmiotom na polach eksploatacji określonych w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

6. Zamawiający zobowiązuje się honorować autorskie prawa osobiste autora dzieła. 

§3 

1. Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie 

Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów i narzędzi niezbędnych do 

wykonania dzieła stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych 

materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, 

najpóźniej w dniu wydania dzieła. 

§4 

Wykonawca nie może powierzyć, ani w całości, ani w części, wykonania dzieła innym 

osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§5 

Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu dzieła w terminie 

ustalonym na dzień: ………… 

§6 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane dzieło 

wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto, słownie: …………  

2. Wynagrodzenie to obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych do dzieła, wynagrodzenie za wykonywanie autorskich praw 

zależnych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad 

określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących 

pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania 

dzieła i nie są kosztami uzyskania przychodu Wykonawcy. W celu uzyskania 

zwrotu kosztów Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od ich poniesienia, 



 

 

dokonać rozliczenia poniesionych kosztów przedstawiając na tę okoliczność 

stosowne dokumenty, np. bilety itp. 

4. Z wynagrodzenia Zamawiający dokona potrącenia składek na ubezpieczenie 

społeczne według obowiązujących przepisów.  

5. Z wynagrodzenia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i 

rachunku za wykonane dzieło, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy 

wg przepisów podatkowych. 

§7 

Na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po odbiorze dzieła 

potwierdzonym przez Zamawiającego, wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie 

Zamawiającego w terminie do 14 dni od akceptacji rachunku przez Wykonawcę 

i zatwierdzenia go przez Zamawiającego. 

§8 

1. W przypadku nie wykonania dzieła w terminie Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umownej dzieła za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego 

w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego 

terminu do wykonania dzieła. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia. 

§9 

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym dziele Zamawiający zawiadamia 

niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i wyznacza termin usunięcia wad. W przypadku 

nie usunięcia wad w oznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania kary umownej w wysokości 2% wartości umownej za każdy dzień opóźnienia 

w usunięciu wad. Zamawiający dodatkowo ma również prawo dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania. 

§10 

Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 

§11 

W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§12 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

§13 



 

 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie 

rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 


