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Treść umowy
� nazwa umowy

� data zawarcia umowy

� podmioty umowy

� przedmiot umowy

� termin złożenia utworu

� termin przyjęcia utworu

� termin rozpowszechnienia utworu

� rozporządzenie majątkowymi prawami autorskimi

� pola eksploatacji

� wynagrodzenie

� oryginał utworu

� wykonywanie praw zależnych

� oświadczenia dotyczące praw osobistych

� egzemplarze autorskie

� nadzór autorski

� nota copyright

� zapisy końcowe umowy
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Data zawarcia umowy

� Data zawarcia umowy jest niezwykle ważnym 

elementem umowy

� Rozstrzyga ona o wielu kwestiach faktycznych                        

i prawnych
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Podmioty umowy

� Nazwy podmiotów, jak i imiona i nazwiska osób 

reprezentujących

� Po stronie podmiotu prawnego powinny znaleźć 

się tylko osoby, które mają prawo do reprezentacji 

lub stosowne pełnomocnictwa

� Brak pełnomocnictw w pewnych sytuacjach może 

prowadzić do nieważności umowy lub pozbawić ją 

skutków prawnych



www.zaiks.org.pl

Przedmiot zamówienia

� Utwór - opisany rodzajowo, może być przez 

wskazanie jego charakteru, nastroju, czasu 

trwania, tytułu, sposobu zapisu, nośnika np. nuty, 

CD, BETA CAM, na jakie instrumenty, czy tylko 

prymka, itd. itp. 

� Opis ten okaże się ważny w przyszłości, gdy 

przyjdzie ocenić, czy autor złożył to, co zamówiono
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Termin złożenia utworu (art. 54)

� Czyli kiedy autor ma dostarczyć utwór…

� Może być opisany konkretną datą lub odległością 

czasową od daty zawarcia umowy, tu mogą być 

także zapisy o miejscu złożenia, jeśli jest inne niż 

siedziba zamawiającego

� W braku oznaczenia terminu złożenia w treści 

umowy, autor zobowiązany jest to zrobić 

niezwłocznie po ukończeniu utworu
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Termin przyjęcia utworu                    

(art. 55 ust. 4)

� W umowie termin przyjęcia utworu oznaczany jest 

przeważnie odległością czasową od terminu złożenia                           

np. 30 dni od terminu złożenia

� Do czasu upływu tego terminu zamawiający może żądać                         

od autora dokonania zmian, uzupełnień, usunięcia usterek                     

i wyznaczyć na to nowy termin 

� Upływ terminu przyjęcia lub w przypadku jego braku                             

w umowie upływ 6 miesięcy od złożenia utworu, uważa się 

za przyjęcie bez zastrzeżeń; wygasają tym samym 

roszczenia o usunięcie wad i usterek fizycznych utworu,                              

z wyjątkiem wad prawnych np. plagiatu



www.zaiks.org.pl

Termin rozpowszechnienia utworu

(art. 57)

�Występuje wtedy, gdy utwór ma być publicznie 

udostępniany

�Najczęściej jest oznaczony odległością czasową                               

od terminu przyjęcia np. 12 miesięcy od terminu 

przyjęcia

� Strony umowy mogą go ustalić dowolnie

�W przypadku jego braku w umowie zamawiający 

ma co najmniej 2 lata na rozpowszechnienie utworu
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Decyzja co do majątkowych 
praw autorskich (rozporządzenie 
prawami, art. 41)

� Czy autor przenosi prawa, a więc raz na zawsze ich się 

wyzbywa i nie on będzie dalej decydował o korzystaniu                                  

z utworu i zarobkowaniu na nim…

� Czy autor udziela licencji - wyłącznej lub niewyłącznej - czyli 

tylko upoważnienia do określonego rodzajowo i czasowo 

korzystania z utworu, sam zachowując pełnię majątkowych 

praw autorskich…

� Przenosząc swoje prawa majątkowe autor może w umowie 

wyłączyć dalsze ich przenoszenie przez nabywcę na inne 

podmioty
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Pola eksploatacji (art. 41, art. 50, 

art. 45)

� Sposoby wykorzystywania utworów, ich udostępniania 

publiczności np.: nadanie, odtworzenie, wykonanie, 

powielenie dowolną techniką i wszelkie inne możliwe

� Mogą być opisane bardzo szczegółowo np. 

zwielokrotnienie kompozycji w postaci melodyjki                             

w pocztówce dźwiękowej

� Ustawa dla ważności rozporządzenia przez twórcę 

prawami wymaga wyraźnego wymienienia pól 

eksploatacji
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Wynagrodzenie (art. 43)

� Ustalenie jego wysokości z tytułu stworzenia i wykorzystania 

utworu lub przeniesienia praw do utworu

� Wynagrodzenie może być opisane jedną kwotą (ryczałtowo), 

procentowo od np.: ceny sprzedaży egzemplarza, wpływów 

z biletów itp.

� Strony umowy mają pełną swobodę umawiania się                                      

co do wysokości wynagrodzenia, nie regulują tego żadne 

przepisy ani tabele

� Autor (artysta wykonawca) może też zrezygnować z 

wynagrodzenia, a wtedy umowa powinna zawierać wyraźny 

zapis, że „nieodpłatnie" udzielił licencji czy przeniósł prawo
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Wynagrodzenie (art. 43) cd.

� Pominięcie w umowie zapisu o wynagrodzeniu nie jest 

tożsame z rezygnacją z niego, ustawa zawiera kryteria 

ustalenia wynagrodzenia gdyby nie było ono ustalone                      

w umowie

� Pamiętajmy, że autorskie prawa majątkowe to przede 

wszystkim prawo do decydowania o korzystaniu z utworu                       

i rozporządzaniu prawami do niego, a nie tylko prawo                         

do wynagrodzenia

� Roszczenia autora o zapłatę wynagrodzenia zgodnie                                    

z art. 118 kodeksu cywilnego przedawniają się dopiero                        

po upływie 10 lat
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Oryginał utworu (art. 52)

� Rozporządzanie prawami do „utworu” nie jest tym 

samym co rozporządzenia w stosunku do „oryginału 

utworu”

� Nabywając nawet całość autorskich praw majątkowych, 

nie nabywamy jednocześnie praw do oryginału, nabycie 

własności oryginału utworu powinno zostać wyraźnie, 

oddzielnie w umowie opisane

� Nabywając tylko oryginał utworu np. oryginalny zapis 

nutowy autora, nie stajemy się tym samym 

właścicielem autorskich praw majątkowych do utworu
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Wykonywanie praw zależnych 

(art. 46)

� To prawo autora do udzielania zezwolenia na korzystanie                      

i rozporządzanie opracowaniami jego utworu

� Nabycie nawet całości autorskich praw majątkowych                                      

na wszelkich polach eksploatacji nie powoduje 

automatycznego przejścia praw zależnych

� Umowa może określać także pola eksploatacji, na których 

te opracowania, przeróbki, adaptacje można 

wykorzystywać lub rozpowszechniać

� Prawo to gaśnie łącznie z majątkowymi prawami 

autorskimi - 70 lat po śmierci autora
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Oświadczenia dotyczące praw 

osobistych

� Oświadczenia te pojawiają się przeważnie wtedy, gdy 

autor, chce wykonywać swe uprawnienia w sposób 

szczególny, niestandardowy np. gdy utwór ma być 

rozpowszechniany anonimowo lub pod pseudonimem

� Przypominam, że bez zgody autora nie wolno nabywcy, 

nawet całości praw majątkowych, ingerować w prawa 

osobiste autora

� Prawa osobiste są niezbywalne, każdy użytkownik czy 

właściciel utworu musi je respektować
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Egzemplarze autorskie (art. 63)

� Jeżeli umowa zawarta pomiędzy autorem,                                              

a korzystającym obejmuje sporządzenie 

egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia 

publiczności - twórcy należą się egzemplarze 

autorskie w liczbie określonej w tej umowie

�W umowie należy określić liczbę egzemplarzy 

autorskich, aby je otrzymać
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Nadzór autorski (art. 60)

� Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed 

rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru 

autorskiego

� Umowa może zawierać warunki i terminy wykonywania nadzoru 

autorskiego np. warunki i terminy wykonywania korekty

� Jeżeli twórca nie przeprowadził nadzoru autorskiego                                              

w odpowiednim terminie, uważa się że wyraził zgodę                                           

na wprowadzone zmiany

� Jeżeli umowa pomiędzy autorem, a korzystającym nie stanowi 

inaczej, za wykonanie nadzoru autorskiego twórcy nie przysługuje 

wynagrodzenie (z wyjątkiem utworów plastycznych)
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Nota copyright

� Często w umowie dochodzi do ustalenia tzw. noty 

copyright’owej, czyli zastrzeżenia autorskich praw majątkowych

� Nota ta wynika z konwencji powszechnej (zwanej też genewską 

lub copyright) i ma zabezpieczać przed bezprawnym 

korzystaniem z utworów w tych systemach prawnych, które                     

dla ochrony autorskich praw majątkowych wymagają 

spełnienia określonych formalności np. zdeponowania 

pierwszego egzemplarza, wnoszenia opłat, poświadczenia 

notarialnego i innych

� W Europie ochrona przysługuje bez spełnienia jakichkolwiek 

formalności
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Nota copyright cd.

� Zapis, przewidziany przez konwencję o następującej 

treści: „© Krzysztof Lewandowski, 2014”                                       

i naniesiony na wszystkie egzemplarze utworu, 

będzie uważany za spełnienie tych formalności                                   

w krajach sygnatariuszach konwencji

�Nota powinna odzwierciedlać stan faktyczny -

podawać aktualny podmiot praw autorskich –

dlatego umawianie się co do treści tej noty nie 

wydaje się być właściwe
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Zapisy końcowe

� To zapisy dotyczące w szczególności:

� Sposobów zmian umowy (np. tylko w formie pisemnej)

� Trybu rozstrzygania sporów (sąd polubowny, czy sąd 

powszechny) i miejsca ich rozstrzygania

� Liczby egzemplarzy umowy przypadających stronom

� Obowiązującego prawa w sprawach nieuregulowanych                                      

w treści umowy

� Podpisy stron
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Dziękuję za uwagę.


