UMOWA O DZIEŁO NR
zawarta w dniu
w(e)
pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120, w imieniu którego występuje
zwanym w treści umowy Uczelnią, a
imię i nazwisko

PESEL

adres zamieszkania
zwanym/zwaną w treści umowy Wykonawcą.
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Uczelni dzieła
będącego przedmiotem praw autorskich lub praw pokrewnych (koszty uzyskania przychodu – 50%)*
niebędącego przedmiotem praw autorskich lub praw pokrewnych (koszty uzyskania przychodu – 20%)*

Źródło finansowania:
§2
1. Strony mogą określić w załączniku do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowe zasady wykonywania dzieła, o
którym mowa w § 1.
2. Strony nie mogą powoływać się na warunki umowy ustalone ustnie.
§3
Wykonawca użyje do wykonania dzieła własnych narzędzi i materiałów*.
Wykonawca użyje do wykonania dzieła materiałów i narzędzi należących do Uczelni*.
§4
1. Rozpoczęcie wykonywania dzieła nastąpi nie później niż dnia
2. Dzieło ma być wykonane do dnia
§5
1. Za wykonanie dzieła, określonego w § 1, Uczelnia zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie złotych brutto
słownie złotych brutto
2. Wynagrodzenie będzie płatne w najbliższym terminie rozliczania przez Uczelnię wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przypadającym po
przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę i stwierdzeniu przez Uczelnię należytego wykonania dzieła.
3. Zapłata uważana jest za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Uczelni na podstawie polecenia przelewu.
§6
Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania dzieła osobom trzecim bez pisemnej zgody Uczelni.
§7
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Spory pomiędzy Stronami umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca siedziby Uczelni.
§9
Wykonawca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych w celach związanych z niniejszą umową.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Uczelnia

* niepotrzebne skreślić
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