
Załącznik Nr 11 
do zarządzenia Nr 168/21  

Nr rej: ……………………… 
 

UMOWA O DZIEŁO 
z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

 
zawarta w Katowicach w dniu ………………. pomiędzy  
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice,  
reprezentowanym przez: 
Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej  – ………………………………. 
przy kontrasygnacie Kwestor   – ……………………………….  
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”  
a 
Panią/Panem ……………………………………………………………………………………..  
zam. ………………………………………………………………… PESEL ………………….….,  
zwanym dalej w treści umowy „Autorem”, o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza Autorowi wykonanie dzieła, którego przedmiotem jest recenzja 

rozprawy doktorskiej Pani/a ………………………………………………………..………………………………….  
pt. „………..……………………………….……….……………………..……………………….”. 

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

3. Dzieło zostanie ustalone w formie pisemnej recenzji w 1 egzemplarzu i w formie 
elektronicznej przesłanej drogą elektroniczną. 

4. Recenzja powinna kończyć się jasno wyrażoną, jednoznaczną konkluzją (pozytywną albo 
negatywną). Konkluzja recenzji winna znajdować jednoznaczne uzasadnienie wyrażone  
w treści recenzji. 

5. Miejscem wykonania dzieła jest kraj właściwy dla siedziby Zamawiającego/kraj 
zamieszkania Autora1. 
 

§ 2 
1. Wymieniony w § 1 przedmiot umowy stanowi dzieło w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej „ustawą o prawie 
autorskim”. 

2. Autor przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła w zakresie 
wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności pól 
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim, takich jak2: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

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

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

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 
2 niepotrzebne skreślić 



mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
3. Przeniesienie praw następuje na czas nieokreślony i nieograniczony terytorialnie. 
4. Zamawiający zobowiązuje się honorować wynikające z ustawy o prawie autorskim 

osobiste prawa autorskie twórcy dzieła. 
5. Autor oświadcza, że wykonując dzieło nie naruszy praw osób trzecich i przekaże 

Zamawiającemu dzieło w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 
 

§ 3 
1. Autor zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania 

rozprawy doktorskiej.  
2. Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie dokonany przez 

Przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny ………………….…………………… w formie 
pisemnej. 

3. W związku z wykonywaniem umowy Autor zobowiązuje się do zachowania: 
1) tajemnicy obejmującej pozyskane informacje; 
2) w poufności wszelkich danych uzyskanych w toku realizacji dzieła. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie Autora wynosi ………………… zł brutto (słownie: …………………………………… 
złotych), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do dzieła oraz własności egzemplarzy dzieła wraz z nośnikiem, na którym 
utrwalono dzieło w formie elektronicznej. 

3. Poniesione przez Autora koszty podróży służbowych zostaną zwrócone, o ile dokumenty 
potwierdzające poniesienie tych kosztów zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie 
nie dłuższym niż miesiąc od daty poniesienia kosztów. 

4. W przypadku osób mieszkających poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 
16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004  
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego strony uzgadniają, że 
spoczywający na Zamawiającym obowiązek zgłoszenia, rozliczania oraz opłacania składek 
na ubezpieczenia będzie wypełniony w jego imieniu przez Autora bez uszczerbku dla 
podstawowych obowiązków Zamawiającego. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie zostanie wypłacone po odbiorze dzieła, o którym mowa w § 3 ust. 2,  
na podstawie rachunku wystawionego przez Autora w terminie 21 dni od dnia jego 
doręczenia, w formie gotówkowej w kasie Uniwersytetu bądź przelewem na konto Autora. 
 

§ 6 
Wynagrodzenie Autora podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 2, 
art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
 



§ 7 
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający 

ma prawo do naliczenia Autorowi kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kary umownej nie 
przekroczy wysokości wynagrodzenia netto. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów, wad lub braków w wykonaniu dzieła, Autor jest 
zobowiązany do bezpłatnego ich usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego, 
a w przypadku zwłoki w usunięciu błędów, wad lub braków we wskazanym terminie 
Zamawiający ma prawo do naliczenia Autorowi  kary umownej w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość 
kary umownej nie przekroczy wysokości wynagrodzenia netto. 

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności niedotrzymania terminu dostarczenia 
dzieła z przyczyn niezależnych od Autora, Zamawiający może odstąpić od dochodzenia 
kary umownej w całości lub w części. 

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Autora od obowiązku zapłaty odszkodowania  
za poniesione przez Zamawiającego szkody, do ich pełnej wysokości.  

5. Autor wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 

§ 9 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez 
właściwy rzeczowo sąd w Katowicach. 
 

§ 11 
1. Z odpowiednią klauzulą informacyjną Zamawiającego można zapoznać się w siedzibie 

Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Zamawiającego. 

2. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem w zakresie wykonywania 
przedmiotowej umowy wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO3 
(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). 

3. Autor jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w celach związanych  
z wykonywaniem obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy lub innych poleceń 
Uniwersytetu należących do przedmiotowego zakresu. 
Niniejsze upoważnienie: 

                                                           
3 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. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. 
sprost.) 



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

2) jest tożsame – czasowo i merytorycznie – z wykonywaniem konkretnych obowiązków 
wynikających z przedmiotowej umowy oraz z obowiązkami zleconymi należącymi do 
przedmiotowego zakresu; 

3) może mieć formę poleceń Uniwersytetu do wykonania konkretnych czynności 
należących do przedmiotowego zakresu z zachowaniem formy pisemnej  
w odpowiednim trybie. 

4. Autor jest zobowiązany do: 
1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym  

w przedmiotowej umowie lub powierzonych przez Uniwersytet 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 przedmiotowej umowy, pełnionych 
funkcji oraz innych poleceń Uniwersytetu należących do przedmiotowego zakresu, 
zarówno w czasie trwania przedmiotowej umowy, jak i po jej ustaniu; 

4) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 
zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem do 
danych osobowych i ich przetwarzaniem przez osoby nieupoważnione oraz ochrony 
przed ujawnieniem sposobów zabezpieczenia danych osobowych. 

 
§ 12 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej stron. 
 
 
 
             Zamawiający                                                                                           Autor 
  
 
 
............................................. ............................................. 
 
  
 
.............................................  
  
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik do umowy KFp/……/………  
       
 
 

………………………, dnia ………………… 
                                                    (miejscowość) 

……………………………….        
(imię i nazwisko recenzenta)   

 
   

  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Komitet Naukowy Dyscypliny  
………………………………………. 
ul. 1 Maja 50 
40-287 Katowice 

 
 

 
OŚWIADCZENIE  

recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż w dniu …………….……………………..……………… otrzymałam/em  
rozprawę doktorską Pana/i mgr …………………………………………….……….……………………………………..  
pt. „.…………………………………………...……………………………………………………………………………….……….”.  
 
 
 
 
            
               ………………………………………… 
                (podpis recenzenta) 

 
 
 
  
 
 
 
 


