UMOWA
o sfilmowanie utworu literackiego
W dniu ................... w ...................
między:
1.	Autorem/Wydawnictwem, zamieszkałym w .................../z siedzibą w ................... wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ................... (zwanym dalej Autorem), z jednej strony, 
a
2.	Producentem audiowizualnym, z siedzibą w ................... wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ..................., reprezentowanym przez ................... (zwanym dalej Producentem), z drugiej strony, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Autor udziela Producentowi na okres do ................... prawa opcji na dokonanie adaptacji kinematograficznej utworu literackiego zatytułowanego ..................., zwanego dalej Utworem.
§ 2.
Autor oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworu.
§ 3.
Prawo opcji zostanie wykonane w drodze złożenia Autorowi pisemnego oświadczenia. 
§ 4
Producent zobowiązuje się zapłacić Autorowi wynagrodzenie w wysokości ................... zł. Wynagrodzenie zostanie przelane na konto Autora nr ................... w banku ................... w terminie ................... dni od zawarcia niniejszej umowy. 
§ 5.
W okresie oczekiwania na złożenie przez Producenta oświadczenia o wykonaniu prawa opcji Autor jest obowiązany powstrzymywać się od czynności faktycznych i prawnych, które uniemożliwiłyby złożenie tego oświadczenia albo spowodowały jego bezcelowość.
§ 6.
W sytuacji kiedy prawo opcji nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 1 niniejszej umowy, Autor zatrzymuje wypłacone wynagrodzenie.

§ 7.
W sytuacji kiedy prawo opcji zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 1 niniejszej umowy, wypłacone wynagrodzenie podlega zaliczeniu na poczet wy- nagrodzenia należnego Autorowi z tytułu przeniesienia na Producenta prawa adaptacji kinematograficznej Utworu.
§ 8.
W wyniku wykonania prawa opcji zostaje zawarta umowa o adaptację kinematograficzną Utworu, której treść stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 9.
W przypadku niewykonania przez Autora zobowiązania wynikającego z umowy opcji, tj. niezawarcia umowy ostatecznej, Producentowi przysługuje kara umowna w wysokości ................... zł.

Załącznik (Umowa o adaptację kinematograficzną utworu literackiego)
§ 1
[udzielenie prawa]
1.	Autor udziela Producentowi licencji wyłącznej na dokonanie jednorazowej adaptacji kinematograficznej utworu literackiego zatytułowanego ................... (zwanego dalej Utworem) oraz na korzystanie z Utworu w postaci adaptacji kinematograficznej (opracowania) na całym świecie.
2.	Na podstawie niniejszej umowy powstanie utwór audiowizualny zatytułowany w wersji roboczej/ostatecznej ..................., przeznaczony do wyświetlania w kinach jako na pierwszym polu eksploatacji. Wersja  ostateczna utworu audiowizualnego powstanie w języku ...................
§ 2
[pola eksploatacji]
W ramach uprawnień przysługujących na podstawie § 1 niniejszej umowy Producent może korzystać z Utworu na następujących polach eksploatacji:
a)	utrwalenie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
b)	zwielokrotnienie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma mag- netyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video -CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
c)	wprowadzanie egzemplarzy do obrotu;
d)	najem egzemplarzy;
e)	użyczenie egzemplarzy;
f)	wprowadzenie do pamięci komputera;
g)	wyświetlenie;
h)	publiczne odtworzenie;
i)	nadanie bezprzewodowe naziemne;
j)	nadanie bezprzewodowe satelitarne;
k)	nadanie przewodowe;
l)	reemisja;
m)	rozpowszechnianie na platformach cyfrowych;
n)	rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej;
o)	rozpowszechnianie w ramach usługi na żądanie widza;
p)	rozpowszechnianie w ramach utworów multimedialnych;
q)	webcasting;
r)	simulcasting własny;
s)	simulcasting cudzy;
t)	sporządzenie wersji obcojęzycznych (napisy dialogowe, dubbing, lektor);
u)	wykorzystanie fragmentów Utworu w celach promocyjnych i reklamowych;
v)	prawo decydowania o wykonywaniu dalszych praw zależnych (kontynuacja, remake);
w)	wykorzystanie fragmentów Utworu w ramach umowy merchandisingu. 

§ 3
[przeniesienie prawa na osobę trzecią]
Producent może przenieść uprawnienia wynikające z niniejszej umowy na innego producenta tylko za zgodą Autora wyrażoną na piśmie. Zgoda Autora nie jest  wymagana w sytuacji, kiedy Producent zamierza wykorzystać uzyskane uprawnienia przy realizacji utworu audiowizualnego na podstawie umowy koprodukcyjnej.
§ 4
[autorskie prawa osobiste]
1.	Producent zobowiązuje się do poszanowania w trakcie realizacji utworu audiowizualnego autorskich praw osobistych twórcy Utworu.
2.	Producent zobowiązuje się przestrzegać prawa do integralności Utworu. Może on wprowadzać w trakcie realizacji utworu audiowizualnego do Utworu jedynie takie zmiany, które nie powodują zniekształcenia jego istoty, podyktowane są względami technicznymi i artystycznymi (może zwłaszcza dokonywać wyboru wątków, zmieniać sekwencję wydarzeń oraz treść dialogów).
3.	Producent zobowiązuje się do rzetelnego wykorzystania Utworu w czasie realizacji utworu audiowizualnego. Nie może on wprowadzać zmian zniekształcających wymowę Utworu oraz musi zachować charakterystykę postaci.
§ 5
[czas trwania licencji]
1.	Autor udziela Producentowi licencji na okres ................... lat.
2.	Producent zobowiązuje się do zrealizowania utworu audiowizualnego w terminie ...................
3.	Producent oświadcza, że przystąpi do rozpowszechnia utworu audiowizualnego w terminie ................... od powstania jego wersji ostatecznej.
4.	Jeżeli Producent nie przystąpi do rozpowszechniania utworu audiowizualnego w umówionym terminie, Autor wyznaczy na piśmie dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy.
5.	Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Autor może od umowy odstąpić.
§ 6
[wynagrodzenie]
1.	Za udzielenie licencji na dokonanie jednorazowej adaptacji kinematograficznej Utworu Autor otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................... zł płatne do ................... dnia od dnia złożenia przez Producenta oświadczenia o wykonaniu prawa opcji.
2.	Za korzystanie z Utworu w postaci adaptacji kinematograficznej Autor otrzyma wynagrodzenie na następujących zasadach:
a)	za utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................... zł;
b)	za wyświetlanie adaptacji kinematograficznej jako na pierwszym polu eksploatacji ...................% od ceny sprzedanych biletów wstępu;
c)	za rozpowszechnianie utworu audiowizualnego w telewizji (nadanie bezprzewodowe naziemne, nadanie bezprzewodowe satelitarne, nadanie przewodowe, reemisję, rozpowszechnianie na platformach cyfrowych, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej, rozpowszechnianie w ramach usługi na żądanie widza) wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................... zł za każdą emisję;
d)	za rozpowszechnianie utworu audiowizualnego w sieciach informatycznych  (umieszczenie w pamięci serwera, webcasting, simulcasting własny i cudzy,  usługi na żądanie widza) wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................... zł;
e)	za sporządzenie wersji obcojęzycznych wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................... zł;
f)	za wprowadzenie do obrotu egzemplarzy ...................% ceny każdego sprzedanego egzemplarza;
g)	za najem egzemplarzy ...................% czynszu najmu każdego egzemplarza.
3.	Za korzystanie z Utworu w celach reklamy, promocji i merchandisingu Autorowi przysługuje odrębne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................... zł.
4.	Wynagrodzenie będzie wypłacane na konto Autora nr ................... w banku ...................
§ 7
[rozliczenie wynagrodzenia]
1.	Producent w terminie do ................... przesyła Autorowi roczne zestawienie należności z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia.
2.	Na pisemne żądanie Autora Producent umożliwia mu wgląd do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla ustalenia wysokości wypłacanego wynagrodzenia. Autor ma prawo wglądu do ...................
3.	Autor może upoważnić do wglądu do dokumentacji specjalistę z zakresu rachunkowości. Koszt udziału specjalisty pokrywa Autor.
4.	Autor i upoważniony przez niego specjalista z zakresu rachunkowości zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych wskutek wglądu do dokumentacji Producenta.
§ 8
[egzemplarze autorskie]
Strony postanawiają, że po powstaniu wersji ostatecznej utworu audiowizualnego Autor otrzyma ................... kopii zarejestrowanych na nośniku ................... jako "egzemplarze autorskie" przeznaczone wyłącznie do użytku własnego.
§ 9
[zmiany umowy]
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, aneksy do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 10
[klauzula arbitrażowa]
1.	Strony postanawiają, że wszelkie spory mogące w przyszłości wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd polubowny.
2.	Sąd będzie obradował w siedzibie Producenta.
3.	Sąd składa się z trzech arbitrów.
4.	Strony wyznaczają po jednym arbitrze, a arbitrzy superarbitra.
5.	Wyrok sądu polubownego wywołuje skutki określone w kodeksie postępowania cywilnego.
§ 11
[prawo właściwe]
Strony postanawiają, że prawem właściwym dla oceny niniejszej umowy jest prawo polskie.
§ 12
[egzemplarze i wersje umowy]
1.	Niniejsza umowa została sporządzona w ................... egzemplarzach, po ................... dla każdej ze stron, w językach polskim i ...................
2.	W razie wątpliwości wiążąca jest wersja ...................

