MPK P0M1WY0
Umowa o dzieło nr PP/WY/A/ nr……../rok 20..../20.....
W dniu ........................................................, w Poznaniu
pomiędzy:
WYŻSZĄ SZKOŁĄ BANKOWĄ W POZNANIU,
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, NIP 778-10-28-941,
reprezentowaną przez:
prof. zw. dr. hab. Józefa Orczyka – rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
zwanego dalej Zamawiającym,
a ....................................................................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą:
NAZWISKO WYKONAWCY ............................................................................................................
IMIONA ...............................................................................................................................................
IMIĘ OJCA .......................................................

IMIĘ MATKI ......................................................

MIEJSCE I DATA URODZENIA .......................................................................................................
NR PESEL............................................................................................................................................
NR DOWODU OSOBISTEGO ...........................................................................................................
STAŁE ZAMELDOWANIE ................................................................................................................
(dokładny adres, kod pocztowy) ...................................................................................................................
MIEJSCE ZAMIESZKANIA...............................................................................................................
NAZWA I ADRES URZĘDU SKARBOWEGO ................................................................................
..............................................................................................................................................................
NAZWA ODDZIAŁU NFZ .................................................................................................................
została zawarta umowa o dzieło następującej treści:
§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci recenzji
wydawniczej ....... artykułu(ów) naukowego(ych) wg spisu treści podanego w załączniku 1
do czasopisma ......................................................................................................................., zwanego dalej
czasopismem, na formularzu recenzji Zamawiającego w 2 egzemplarzach i przesłania w formie pisemnej
na adres Zamawiającego
w terminie do dnia: ..................... r.
§2
Wysokość wynagrodzenia strony ustalają w sposób następujący: 80,00 zł brutto za 1 ark. autorski.
Wynagrodzenie brutto: ..................... zł (słownie: ........................................................................................)
Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, ma charakter ryczałtowy i Wykonawca nie ma prawa domagać się
płatności żadnych dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem dzieła. Wykonawca zapewnia na
własne ryzyko i na własny koszt wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonania dzieła.
§3
Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku przez Wykonawcę
i stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania dzieła będącego
przedmiotem niniejszej umowy. Wystawienie rachunku nie może nastąpić wcześniej niż po dokonaniu
odbioru dzieła przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
§4

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, wiedzę i środki niezbędne do prawidłowego
i terminowego wykonania dzieła oraz że wykona dzieło według swojej najlepszej wiedzy i z
zachowaniem najwyższej staranności. Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnej umowy, na
podstawie której zawarcie i wykonanie niniejszej umowy wymagałoby zgody osoby trzeciej lub w inny
sposób uniemożliwiało lub utrudniało wykonanie niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła zgodnie z niniejszą umową i wolnego od wad.
Wykonawca oświadcza jednocześnie, że zna wymagania Zamawiającego dotyczące dzieła, określone
w „Procedurze recenzowania czasopism naukowych wydawanych przez Wyższą Szkołę Bankową w
Poznaniu”, w Dobrych praktykach w procedurach recenzyjnych w nauce (MNiSW) oraz w wytycznych
zamieszczonych na portalu Polska Bibliografia Naukowa.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz zalecenia Zamawiającego
dotyczące sposobu wykonania dzieła. Nie oznacza to wpływu Zamawiającego na merytoryczną treść
recenzji..
5. Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska, tytułu i stopnia naukowego
oraz afiliacji na stronie redakcyjnej czasopisma, liście recenzentów zamieszczonej w czasopiśmie i na
stronie WWW Wydawnictwa.
§5
W przypadku niewykonania dzieła w wyznaczonym terminie lub innego istotnego naruszenia postanowień
niniejszej umowy (w szczególności co najmniej dwukrotnego niezastosowania się Wykonawcy do uwag,
zastrzeżeń lub zaleceń Zamawiającego co do sposobu wykonywania dzieła w rozumieniu § 4 ust. 4),
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.
§6

Postanowienia dodatkowe: …………………………………………………………………………………
1. Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, w
tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw
nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które powstały w wykonaniu niniejszej
umowy lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy:
a) w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie co do wszystkich pól eksploatacji
określonych w umowie,
b) bezwarunkowo i niezwłocznie.
Z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń
terytorialnych, na cały czas trwania praw autorskich, majątkowe prawa autorskie do tego utworu na
zasadzie wyłączności, tj. prawo do:
a) wyłącznego używania i wykorzystania utworu w działalności Zamawiającego,
b) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi technikami, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich
zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach typu CD,
c) zamieszczenia wybranych fragmentów utworu w celach promocyjnych w publikacjach, materiałach
promocyjnych, w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych typu Intranet,
d) wprowadzania utworu do pamięci komputera Zamawiającego,
e) kopiowania i powielania utworu w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu
zawarcia umowy (fotokopie, kserokopie itp.).
2. W wypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego Strony
zmienią umowę, dodając postanowienie, na mocy którego Wykonawca zobowiąże się do przeniesienia
na Zamawiającego prawa do tego pola eksploatacji za kwotę 1 złoty (słownie: jeden złoty).
§7

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych powyżej, niezbędnych
do realizacji procesu wydawniczego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – RODO.
2. Wykonawca został poinformowany, że:
 administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców
Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsb.poznan.pl,
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podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania lub podanie danych
nieprawdziwych uniemożliwi realizację procesu wydawniczego,
 w celach realizacji procesu wydawniczego dane będą przetwarzane na podstawie ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i przepisów związanych
z obowiązkami księgowo-płacowymi,
 dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących
wyniknąć z procesu wydawniczego, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego
wynikającego z faktury lub rachunku, przez czas konieczny ze względu na realizację procesu
wydawniczego przez Zamawiającego (administratora danych osobowych) oraz czas określony w
odrębnych przepisach prawa, w tym w prawie autorskim,
 dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania w celach wyraźnie przez Zamawiającego
wskazanych, np. redaktorowi naukowemu, językowemu, składaczowi, drukarni; w żadnym
przypadku przekazanie danych nie zwalnia administratora danych osobowych z
odpowiedzialności za ich przetwarzanie,
 dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego
obowiązujące przepisy.
3. Wykonawca potwierdza, że został poinformowany o prawie:
 dostępu do treści swoich danych,
 do sprostowania swoich danych,
 do usunięcia swoich danych, jeżeli wycofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub dane
osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
przetwarzane oraz gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 do przenoszenia danych,
 do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przed jej cofnięciem,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
moich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§9

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd Rejonowy w Poznaniu.
§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

……………………………………….
podpis Zamawiającego

……………………………………
podpis Wykonawcy
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MPK P0M1WY0
RACHUNEK dla:
WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU,
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
NIP 778-10-28-941
DATA WYSTAWIENIA RACHUNKU ...................................
NAZWISKO WYKONAWCY ............................................................................................................
IMIONA ...............................................................................................................................................
IMIĘ OJCA ..........................................................................................................................................
IMIĘ MATKI .......................................................................................................................................
MIEJSCE I DATA URODZENIA .......................................................................................................
NR PESEL............................................................................................................................................
NR DOWODU OSOBISTEGO ...........................................................................................................
STAŁE ZAMELDOWANIE ................................................................................................................
(dokładny adres, kod pocztowy) ............................................................................................................................................

MIEJSCE ZAMIESZKANIA...............................................................................................................
NAZWA I ADRES URZĘDU SKARBOWEGO ................................................................................
..............................................................................................................................................................
NAZWA ODDZIAŁU NFZ .................................................................................................................
Rachunek dotyczy umowy o dzieło nr PP/WY/A/ nr……../rok 20..../20.....
z dnia ……………..……….
Wynagrodzenie brutto: .................................... złotych
Wynagrodzenie brutto słownie: ....................................................................................................
Koszty uzyskania przychodów – 50%
Należność z tytułu wynagrodzenia proszę wypłacić przelewem w banku na rachunek nr:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………..

……………………………

podpis Wystawcy rachunku

podpis Przyjmującego rachunek

…………………………………………

……………………………..……

sprawdzono pod względem formalnym

sprawdzono pod względem księgowym
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