UMOWA
między współautorami
W dniu .................... w ....................
między:
1.	...................., zamieszkałym w ....................,
nr dowodu osobistego ...................., nr PESEL .................... (zwanym dalej Autorem scenariusza),
a
2.	...................., zamieszkałym w ...................., 
nr dowodu osobistego ...................., nr PESEL .................... (zwanym dalej Rysownikiem),
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
[przedmiot umowy]
1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest połączenie wysiłków twórczych Autora scenariusza i Rysownika w celu stworzenia komiksu o roboczym tytule .................... (zwanego dalej Komiksem).
2.	Wkład Autora scenariusza w powstanie Komiksu będzie polegał na stworzeniu scenariusza na podstawie powieści zatytułowanej ...................., napisanej przez .................... Scenariusz ten będzie posiadał następujące cechy: 
1)	będzie to historia o ....................;
2)	określi liczbę kadrów; 
3)	określi liczbę stron;
4)	określi kolejność przedstawionych zdarzeń;
5)	określi sposób przedstawienia zdarzeń;
6)	będzie zawierał listę dialogową.
3.	Wkład Rysownika w powstanie Komiksu będzie polegał na stworzeniu warstwy plastycznej Komiksu z uwzględnieniem cech wskazanych w scenariuszu.
4.	Strony ustalają, że ich wkłady w powstanie Komiksu jako całości będą przejawem ich samodzielnej twórczości o indywidualnym charakterze.
5.	Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu uzyskania od autora powieści licencji na rozpowszechnianie Komiksu jako opracowania. 
§ 2
[majątkowe prawa autorskie]
1.	Strony ustalają następujący podział majątkowych praw autorskich do Komiksu jako całości. Udział Autora scenariusza będzie wynosił ....................%, natomiast udział Rysownika będzie wynosił ....................%.
2.	Strony uznają, że dopuszczalne jest zbycie udziału we wspólnym majątkowym prawie autorskim do Komiksu.
3.	Strony jednomyślnie uznają, że majątkowe prawo autorskie do Komiksu jako całości przysługuje im wspólnie. W konsekwencji strony zobowiązują się do współdziałania w zarządzaniu wspólnym prawem. Strony wyznaczają jako zarządcę wspólnego pana/panią .................... (w tym celu zostanie zawarta umowa o impresariat). Stosownie do woli stron zdanie to może przyjąć brzmienie: "Strony wyznaczają jako zarządcę .................... (w tym celu zostanie zawarta umowa o zbiorowe zarządzanie)".
4.	Każda czynność prawna dotycząca majątkowego prawa autorskiego do Komiksu jako całości wymaga zgody obu stron. Zgody obu stron wymaga zwłaszcza zawarcie umowy, której skutkiem będzie udostępnienie Komiksu publiczności. W przypadku braku zgody jednej ze stron druga strona może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie kwestii spornej.
5.	Strony uznają, że scenariusz Komiksu stanowi część Komiksu mającą samodzielne znaczenie ekonomiczne. W związku z tym Autor scenariusza może samodzielnie wykonywać prawa majątkowe do tej części.
6.	Strony uznają, że koncepcja plastyczna głównych postaci, tzn. ...................., stanowi część Komiksu mającą samodzielne znaczenie ekonomiczne. W związku z tym Rysownik może samodzielnie wykonywać prawa majątkowe do tej części. Pozostałych elementów plastycznych Komiksu (np. kadrów) Rysownik nie może wykorzystywać w dalszej twórczości bez zgody Autora scenariusza.
7.	Każda ze stron zobowiązuje się do poszanowania interesów ekonomicznych drugiej strony. Będzie to zwłaszcza oznaczało, że każda ze Stron, korzystając z prawa majątkowego do swojej części mającej samodzielne znaczenie, będzie uwzględniała słuszny interes ekonomiczny drugiej strony.
8.	Dochody osiągane z rozpowszechniania Komiksu jako całości będą rozdzielane między Autora scenariusza i Rysownika stosownie do ich udziałów.
9.	Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia roszczeń dotyczących naruszenia prawa majątkowego do Komiksu jako całości.
10.	Świadczenia uzyskane w związku z dochodzeniem roszczeń dotyczących wspólnego prawa majątkowego do Komiksu jako całości będą rozdzielane między Autora scenariusza i Rysownika stosownie do ich udziałów.
§ 3
[osobiste prawa autorskie]
1.	Strony jednomyślnie uznają, że osobiste prawo autorskie do Komiksu jako całości przysługuje im wspólnie.
2.	Strony wspólnie będą wykonywać prawa osobiste do Komiksu jako całości. Będzie to oznaczało zwłaszcza wspólną decyzję co do ujawnienia swojego autorstwa na egzemplarzach, jednomyślne domaganie się poszanowania prawa do integralności Komiksu, jednomyślne domaganie się rzetelnego wykorzystania Komiksu, wspólne wykonywanie nadzoru autorskiego.
3.	W procesie twórczym każda ze stron będzie szanowała interes osobisty drugiej strony. 
4.	Rysownik powinien zachować przewidzianą przez Autora scenariusza podstawową treść przedstawionych wydarzeń, charakterystykę postaci, kolejność przedstawionych wydarzeń oraz sposób przedstawienia wydarzeń. 
5.	Rysownik może ingerować w liczbę kadrów, liczbę stron oraz listę dialogową.
6.	Po powstaniu projektu plastycznego Komiksu Autor scenariusza powinien uszanować koncepcję artystyczną głównych postaci komiksu, tzn. .................... .
7.	Po powstaniu projektu plastycznego Komiksu Autor scenariusza może ingerować w zaproponowaną przez Rysownika liczbę kadrów, układ stron oraz ich liczbę.
8.	Każda ze stron ma prawo akceptacji propozycji drugiej strony w zakresie koncepcji artystycznej Komiksu. Może ona złożyć drugiej stronie na piśmie oświadczenie o akceptacji lub uzależnić akceptację od dokonania odpowiedniej korekty w terminie ........................... dni od otrzymania propozycji drugiej strony.
9.	Korekty powinny być dokonane w terminie .................... dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia.
10.	Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia roszczeń dotyczących naruszenia prawa osobistego do Komiksu jako całości.
11.	Każda ze stron może wykonywać prawa osobiste do części Komiksu mającej samodzielne znaczenie. Strony uzgadniają, że samodzielne znaczenie mają: scenariusz oraz koncepcja artystyczna głównych postaci komiksu.
§ 4
[wersja ostateczna komiksu]
1.	Na potrzeby niniejszej umowy wersja ostateczna oznacza wersję na tyle "dojrzałą" pod względem artystycznym, że nadaje się do udostępnienia publiczności. Decyzję co do uznania konkretnej wersji za wersję ostateczną Komiksu strony podejmują wspólnie. 
§ 5
[okres obowiązywania umowy]
1.	Niniejsza umowa będzie obowiązywała tak długo, jak długo będzie trwała ochrona majątkowych praw autorskich Autora scenariusza i Rysownika.
2.	W razie śmierci jednej ze stron przed powstaniem wersji ostatecznej Komiksu umowa ulega rozwiązaniu.
3.	W razie śmierci jednej ze stron po powstaniu wersji ostatecznej Komiksu umowa będzie nadal obowiązywała. W prawa i obowiązki zmarłej strony wchodzą jej spadkobiercy.
4.	Po śmierci jednej ze stron z powództwem o ochronę jej praw osobistych mogą wystąpić małżonek, dzieci oraz jej kolejni zstępni. 

