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UMOWA O DZIEŁO 

 

zawarta…………………w Legnicy pomiędzy: 

 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy z siedzibą przy ul. Sejmowej 

5 A, posiadającą NIP 691-19-94-675, 

reprezentowaną przez: prof. dra hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza – Prorektora ds. Nauki i 

Współpracy z Zagranicą,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

Panią/Panem: …………......................zam.…………………...………..…………………………… 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

Zamawiający oświadcza, że zawarcie i wykonywanie niniejszej umowy nie podlega przepisom 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na brzmienie art. 4 pkt. 8 

powołanej ustawy. 

 

§ 2. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania pisemnej recenzji 

publikacji pt.:......………………………………………………………………………………….. 

o objętości 10 stron maszynopisu. 

2. Recenzja powinna zawierać ocenę przydatności utworu do opublikowania w Wydawnictwie 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz propozycje 

ewentualnych zmian w treści utworu. 

3. Wykonawca oświadcza, że dzieło będzie wytworem jego indywidualnej twórczości i nie 

narusza praw osób trzecich. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dzieło Wykonawcy jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dzieła będącego 

przedmiotem niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji: 

1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) prawo do rozpowszechniania całego dzieła lub jego fragmentów m.in. poprzez wydruk na 

okładce recenzowanej publikacji, umieszczanie w materiałach promocyjnych oraz we 

wnioskach grantowych i wnioskach o dofinansowanie publikacji. 

 

§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia……………………………. 

 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę: 

………… zł (słownie: ……………………….) brutto tytułem zryczałtowanego wynagrodzenia. 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po wykonaniu przez niego przedmiotu umowy bez 

wad. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie lub pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 

o wartość niewykonanych lub nieprawidłowo wykonanych świadczeń składających się na 

przedmiot umowy Stron. 
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3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: …………..……..  

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

w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i 

przedłożyć rachunek do 10 dnia miesiąca, w którym winna nastąpić zapłata wynagrodzenia.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

zgodnie z obowiązującymi zasadami. Stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 3) ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonawca oświadcza, że koszty 

uzyskania przychodów z tytułu dysponowania przez Wykonawcę prawami autorskimi wynoszą 

50% przychodów.  

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową wobec Zamawiającego 

jeśli właściwy organ podatkowy nie zakwalifikuje wykonanej pracy jako utworu podlegającego 

przepisom prawa autorskiego. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania swoich zadań innej osobie bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jak również w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień § 2 umowy Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

 

§ 6. 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego 

prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do rozstrzygania sporów powstałych na tle 

wykonywania niniejszej umowy w drodze polubownej. W przypadku niedojścia polubownego 

rozstrzygnięcia sporu do skutku każda ze stron jest uprawniona do skierowania sprawy na 

drogę postępowania sądowego, przy czym sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 8. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla zamawiającego. 

 

 

 

...............................................                                                       ................................................ 

          Wykonawca                                      Zamawiający 

 

 

 

 

 


