UMOWA
wydawnicza
W dniu .................... w ....................
między:
1.	Wydawnictwem ...................., z siedzibą w ...................., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ...................., pod numerem ...................., NIP .................., reprezentowanym przez .................... (zwanym dalej Wydawnictwem), z jednej strony, 
a
2.	...................., zamieszkałym w ...................., nr dowodu osobistego ...................., nr PESEL .................... (zwanym dalej Kompozytorem), z drugiej strony,
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
[przedmiot umowy]
1.	Kompozytor oświadcza, że napisał utwór muzyczny, zatytułowany roboczo ...................., będący kompozycją na fortepian preparowany solo (zwany dalej Utworem).
2.	Strony ustalają, że długość wykonania Utworu wynosi .................... minut. Objętość zapisu nutowego Utworu wynosi około .................... arkuszy autorskich, przy czym na arkusz wydawniczy przypada 3000 cm2 powierzchni zapisu nutowego.
3.	Strony ustalają, że wspólnie określą ostateczny tytuł Utworu.
4.	Strony ustalają, że Utwór będzie spełniał następujące kryteria:
a.	preparacja fortepianu będzie polegała na ....................;
b.	Kompozytor uwzględni możliwość wykonania Utworu z towarzyszeniem orkiestry kameralnej;
c.	nie był wcześniej publikowany, publicznie wykonywany ani zgłaszany do konkursów muzycznych. 
5.	Wydawnictwo opublikuje Utwór na swój koszt. Będzie także ponosić wydatki związane z jego rozpowszechnianiem i promocją.
§ 2
[oświadczenia stron]
1.	Kompozytor oświadcza, że Utwór jest przejawem jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich.
2.	Kompozytor gwarantuje, że w chwili przeniesienia na Wydawnictwo majątkowe prawa autorskie do Utworu będą wolne od wad prawnych. W szczególności nie będą ono obciążone prawem osoby trzeciej.
3.	Wydawnictwo oświadcza, że Utwór ukaże się staraniem Wydawnictwa w nakładzie .................... egzemplarzy.

§ 3
[dostarczenie Utworu]
1.	Kompozytor dostarczy Wydawnictwu Utwór w postaci elektronicznej powstałej przy użyciu programu komputerowego do składu nut na adres e-mailowy .................... w terminie do dnia .................... oraz w postaci wydruku z tego 
programu na adres Wydawnictwa.
2.	Jeżeli Kompozytor nie dostarczy Utworu w umówionym terminie, Wydawnictwo może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin (nie krótszy niż .................... dni) z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie mogło odstąpić od umowy.
§ 4
[przyjęcie Utworu]
1.	W związku z faktem, iż Utwór uzyskał główną nagrodę w ogłoszonym przez Wydawnictwo konkursie muzycznym dla młodych twórców, który został rozstrzygnięty w dniu .................... - strony zgodnie przyjmują, że spełnia on kryteria artystyczne i nadaje się do udostępnienia publiczności.
2.	Ocenie przez Wydawnictwo będzie podlegała wyłącznie postać zewnętrzna, czyli sposób użycia przez Kompozytora programu komputerowego do składu nut. Wydawnictwo upoważnia do dokonania tej oceny pana/panią ....................
3.	W wyniku dokonanej oceny Wydawnictwo zawiadamia Kompozytora o przyjęciu Utworu albo o uzależnieniu przyjęcia od wprowadzenia do Utworu wskazanych w recenzji wydawniczej albo sugerowanych przez Wydawnictwo poprawek.
4.	Zawiadomienie następuje na piśmie w terminie .................... dni/miesięcy od dostarczenia utworu.
5.	Brak powiadomienia w umówionym terminie jest równoznaczny z przyjęciem Utworu bez zastrzeżeń.
6.	Jeżeli Wydawnictwo uzależni przyjęcie od wprowadzenia określonych poprawek, Kompozytor ma obowiązek wprowadzić je do Utworu i ponownie prze- słać skorygowany zapis nutowy do Wydawnictwa w terminie .................... dni od otrzymania zawiadomienia.
7.	Wydawnictwo dokonuje oceny skorygowanego Utworu i powiadamia Kompozytora o jego przyjęciu albo nieprzyjęciu. Nieprzyjęcie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.
8.	Wydawnictwo przystąpi do rozpowszechniania Utworu w terminie .................... dni/miesięcy od jego przyjęcia.
§ 5
[przeniesienie majątkowych praw autorskich]
Z dniem przyjęcia Utworu Kompozytor przenosi na Wydawnictwo prawo do korzystania z Utworu i rozporządzania nim bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a)	utrwalanie utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską;
b)	zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, a zwłaszcza: techniką drukarską, w sieciach informatycznych, na CD-ROM-ach, pendrive’ach;
c)	wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
d)	najem i użyczanie egzemplarzy;
e)	udostępnianie Utworu w ramach usługi na żądanie odbiorcy dostępnej w sieciach informatycznych;
f)	publiczne wykonanie koncertowe;
g)	nagrania płytowe Utworu;
h)	nadania radiowe i telewizyjne dokonywane dowolną techniką;
i)	reemisja;
j)	wykorzystanie Utworu jako dzwonka dowolnego rodzaju w sieci telefonii komórkowej.
§ 6
[wynagrodzenie Kompozytora]
1.	Kompozytor otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości .................... zł.
2.	Kompozytor otrzymuje jako dodatkowe wynagrodzenie proporcjonalne:
a)	....................% od ceny sprzedanych przez Wydawnictwo i zapłaconych egzemplarzy materiałów nutowych;
b)	....................% od każdego opłaconego dostępu do materiałów nutowych na stronie internetowej wydawnictwa http://www....................
c)	....................% od każdego nadania radiowego;
d)	....................% od każdego nadania telewizyjnego;
e)	....................% od każdej reemisji;
f)	....................% od każdego ściągnięcia dzwonka na telefon abonenta sieci komórkowej.
3.	Wynagrodzenie proporcjonalne będzie wypłacane w odstępach kwartalnych/półrocznych/rocznych na konto Kompozytora nr .................... w banku ....................
4.	Kompozytor otrzymuje jako zaliczkę kwotę ...... zł po przyjęciu Utworu oraz kwotę .................... zł po przystąpieniu Wydawnictwa do rozpowszechniania Utworu. Kwoty te będą zaliczone na poczet ostatecznego wynagrodzenia.
5.	W związku z wypłatą należności Kompozytor ma prawo do informacji o:
a)	nakładzie każdego wydania Utworu;
b)	liczbie sprzedanych i zapłaconych egzemplarzy (strony ustalają, że chodzi tu o egzemplarze przekazane przez Wydawnictwo do hurtowni, bezpośrednio do księgarń oraz sprzedane za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa).
6.	Wydawnictwo odliczy i przekaże do wskazanego przez Kompozytora urzędu skarbowego stosowną kwotę jako zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 7
[uprawnienia Wydawnictwa]
1.	Wydawnictwo podejmuje decyzje w sprawie: określenia nakładu, liczby wydań, dodruków, ceny egzemplarzy Utworu.
2.	Wydawnictwo ma prawo wydrukować dodatkowo .................... egzemplarzy Utworu. Będą one wykorzystywane wyłącznie jako egzemplarze pokazowe, promocyjne i dodatkowe. Kompozytorowi nie przysługuje wynagrodzenie w związku z ich rozpowszechnianiem.
3.	Wydawnictwo ma prawo zamieszczenia na egzemplarzach utworu krótkiej notki biograficznej o Kompozytorze. Kompozytor jest obowiązany w terminie .................... dni od przyjęcia Utworu dostarczyć Wydawnictwu notkę biograficzną o objętości około .................... znaków.
4.	Po upływie okresu .................... lat od przystąpienia do rozpowszechniania Wydawnictwo ma prawo oddać egzemplarze znajdujące się w magazynach na makulaturę. 
5.	Wydawnictwo może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na inny podmiot.
§ 8
[uprawnienia Kompozytora]
1.	Kompozytor wskaże .................... osoby fizyczne lub instytucje, którym Wydawnictwo prześle bezpłatne egzemplarze Utworu.
2.	Kompozytor ma prawo do ....................% zniżki w stosunku do ceny katalogowej przy zakupie dowolnej książki czy materiałów nutowych opublikowanych w Wydawnictwie.
§ 9
[autorskie prawa osobiste]
1. Kompozytor ma prawo do umieszczenia na egzemplarzach jego imienia i nazwiska oraz do ich ujawniania w związku z rozpowszechnianiem Utworu w inny sposób.
2. Kompozytor ma prawo do poszanowania integralności Utworu oraz do jego rzetelnego wykorzystania.
3. Kompozytor nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu poza sytuacjami uregulowanymi w niniejszej umowie.
§ 10
[korekta]
1.	Kompozytor ma prawo i obowiązek przeprowadzenia .................... korekt przed podpisaniem Utworu do druku.
2.	Przeprowadzenie korekty i dostarczenie Utworu do Wydawnictwa powinno nastąpić w terminie .................... dni od przekazania Utworu Kompozytorowi do korekty.
3.	Jeżeli Kompozytor nie dokona korekty w terminie, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na brzmienie Utworu zaproponowane przez Wydawnictwo.
§ 11
[wznowienia]
Jeżeli Wydawnictwo podejmie decyzję o kolejnym wydaniu Utworu, Kompozytorowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .................... zł.
§ 12
[odstąpienie od umowy]
1.	Wydawnictwo może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:
a)	Kompozytor nie dostarczył Utworu w wyznaczonym mu w tym celu dodatkowym terminie;
b)	zaistnieją wady prawne Utworu;
c)	Utwór ma usterki, których Kompozytor nie usunął w wyznaczonym mu w tym celu dodatkowym terminie; 
d)	Wydawnictwo złoży Kompozytorowi oświadczenie o nieprzyjęciu Utworu. 
2.	Kompozytor może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:
a)	Wydawnictwo nie przystąpi do rozpowszechniania Utworu w wyznaczonym terminie;
b)	ze względu na swoje istotne interesy twórcze;
c)	publiczne udostępnienie Utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym mógłby się słusznie sprzeciwić.
§ 13
[zmiany umowy]
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, aneksy do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 14
[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 Wydawnictwa.
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.
§ 15
[prawo właściwe]
Strony postanawiają, że prawem właściwym dla oceny niniejszej umowy jest prawo polskie.
§ 16
[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 ....................

