
 

UMOWA  

o przeniesienie autorskich praw majątkowych 

zawarta w dniu................................ w ………………….pomiędzy: 

 

........................................................................ zam. ................................................................................ 

nr dowodu osobistego ...................., PESEL ............................ numer albumu .................................... 

zwanym dalej Autorem 

a 

........................................................................ zam. ................................................................................ 

nr dowodu osobistego ...................., PESEL .................................. NIP...................................... 

zwanym dalej Nabywcą 

 

§ 1 

Autor oświadcza, że napisał utwór – praca dyplomowa (licencjacka / inżynierska / magisterska) pt.: 

………………………………………………………………………………………………………... 

zwany dalej Utworem, do którego przysługują mu w całości wyłączne i nieograniczone autorskie 

prawa osobiste i majątkowe. Autor oświadcza, że Utwór stanowi dzieło oryginalne, jest wolny od 

wad prawnych i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

§ 2 

1. Autor przenosi nieodpłatnie na Nabywcę wszelkie przysługujące mu majątkowe prawa 

autorskie do Utworu w zakresie nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania 

Utworem w kraju i za granicą, w całości lub w dowolnej jego części, na następujących polach 

eksploatacji: utrwalenie lub zwielokrotnienie techniką drukarską, elektroniczną, cyfrową oraz 

dowolną inną znaną w dniu podpisania niniejszej umowy techniką bez ograniczeń ilościowych, 

wprowadzenie do pamięci komputera, wydawanie, wprowadzanie do obrotu i 

rozpowszechniania Utworu lub jego dowolnej części w formie książkowej i innych nośnikach 

papierowych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, sieciach 

komputerowych, na stronach internetowych oraz każdym innym znanym w dniu podpisania 

niniejszej umowy nośniku, publiczne i niepubliczne udostępnianie Utworu lub jego dowolnej 

części bez ograniczeń, w tym poprzez wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie. Wykorzystanie 

Utworu może nastąpić w szczególności do celów dydaktycznych lub prowadzenia badań 

własnych. 

2. Autor wyraża zgodę na dokonanie przez Nabywcę koniecznych zmian Utworu, wynikających z 

opracowania redakcyjnego i wymagań edytorskich, zmian stylistycznych, gramatycznych i 

językowych nienaruszających uprawnień Autora w zakresie autorskich praw osobistych do 

Utworu. 

§ 3 

1. Przeniesienie na Nabywcę majątkowych praw autorskich do Utworu następuje w dniu zawarcia 

niniejszej umowy. Z chwilą zawarcia umowy Autor przenosi również na Nabywcę własność 

nośników, na których utrwalono Utwór, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Nabywcy przysługuje prawo przenoszenia na osoby trzecie uprawnień wynikających z umowy. 

§ 4 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). 

§ 6 

Umowę sporządzono w ……… jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Autora. 

 

 

…………………………………………….  ……………………………………………. 

Autor        Nabywca 


