Zał. nr 3 do Zarządzenia Rektora AST nr 31/2018
z dnia 19 września 2018 r.

UMOWA O DZIEŁO (DYDAKTYCZNA Z CUDZOZIEMCEM)
nr…………………….
Zawarta w dniu ................................... r. w ........................................... pomiędzy
Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu*
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków/ ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław*,
zwaną dalej AST,
reprezentowaną przez Rektora/Prorektora ds. Filii we Wrocławiu*................................................................................,
przy akceptacji finansowej Kwestora/ Zastępcy Kwestora ds. Filii we Wrocławiu *......................................................,
a p. .........................................................................., zamieszkałym (ą) ...........................................................................,
zwanym (ą) dalej Wykonawcą
1. AST powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
1) opracowanie koncepcji zajęć dydaktycznych zatwierdzonej przez dziekana Wydziału …………………….
w ………………………………………..,
2) przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wg tej koncepcji z przedmiotów:
Ilość godzin
Ilość godzin
PRZEDMIOT
ROK STUDIÓW / grupa
SEMESTR ZIMOWY
SEMESTR LETNI

RAZEM

2. Wykonawca w przypadku niemożliwości odbycia zaplanowanych zajęć zobowiązany jest poinformować o tym
Dziekanat i zapewnić zastępstwo (po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana) lub, o ile nie będzie to możliwe,
odrobić zaległości w uzgodnionym terminie.
3. Wykonawca odpowiada merytorycznie za jakość prowadzonych zajęć realizowanych w ramach ustalonego przez
niego zastępstwa.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa, z zachowaniem
wewnętrznych procedur AST oraz ze stosowaniem wskazówek AST.
5. W przypadku stwierdzenia przez Dziekana Wydziału, na którym Wykonawca prowadzi zajęcia, nienależytego
wykonywania przez Wykonawcę pracy wchodzącej w zakres nin. umowy, AST ma prawo odmowy wypłaty
całości lub części wynagrodzenia Zleceniobiorcy. AST może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie
natychmiastowym, w szczególności w przypadku niepodjęcia prowadzenia zajęć przez Wykonawcę.
6. Za każdą godzinę lekcyjną trwającą 45 minut Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości .............
zł za 1 godzinę, tj. łącznie: .......... godz. x ............zł. = .................................zł.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 płatne jest po odbiorze dzieła na podstawie wystawionego przez
Wykonawcę rachunku wraz z oświadczeniem podatkowym. Wynagrodzenie płatne będzie gotówką lub
przelewem na konto podane przez Wykonawcę w terminie do 10 lub 27 dnia następnego miesiąca po wykonaniu
umowy, pod warunkiem złożenia rozliczenia i rachunku na 7 dni przed wskazanym powyżej terminem.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 jest wynagrodzeniem brutto, od którego AST jako płatnik potrąci i
odprowadzi należny podatek dochodowy, chyba że Wykonawca przedłoży - w oryginale lub w kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - certyfikat rezydencji podatkowej (zaświadczenie o
miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej
państwa miejsca zamieszkania podatnika) dający możliwość zastosowania umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania.
9. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia .............................
akademickim .................................

do dnia ........................ w roku

10. Wykonawca oświadcza, że wykonana praca stanowi efekt indywidualnej pracy twórczej Wykonawcy i nie
narusza praw osób trzecich.
Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody AST przenosić praw wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie.
11. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie czynności wynikających z niniejszej umowy ponosi AST.
12. Zleceniobiorca wyraża zgodę na utrwalenie prowadzonych zajęć, w tym swojego wizerunku przy pomocy
środków technicznych (zapis filmowy, audio, wideo) oraz na korzystanie przez AST z dokonanego zapisu i jego
publikowanie (w szczególności: pokazy publiczne, prezentowanie w ramach informacji o działalności i
osiągnięciach AST, prawo prezentacji w internecie oraz na stronie Wirtualnej Skene).
13. Wykonawca przenosi na AST autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku wykonania
niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji:
 pokazy publiczne, zapis filmowy, audio, wideo, prezentowany zarówno obecnie, jak i w przyszłości w
ramach informacji o działalności i osiągnięciach AST,
 prawo tłumaczenia na język obcy i reprodukowania,
 prawo wykorzystania dźwiękowego, wizualnego, radiowego lub elektronicznego,
 prawo prezentacji w internecie oraz na stronie Wirtualnej Skene,
 prawo powielania części lub całości dzieła.
Wynagrodzenie określone w pkt.6 niniejszej umowy obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw, o
których mowa w punkcie 11. Wykonawca przenosi na AST uprawnienia do udzielana zezwoleń na rozporządzanie
i korzystanie z praw zależnych.
14. AST zapewnia / nie zapewnia*:
1) zwrot kosztów podróży środkiem transportu publicznego ............................. na trasie z ...........................................
do ........................................i z powrotem w dniach prowadzenia zajęć,
2) nocleg w dniach prowadzenia zajęć.
Zwrot kosztów w/w będzie dokonywany na podstawie przedłożonej faktury lub biletów oraz polecenia wypłaty
tych kosztów zatwierdzonego przez Kanclerza AST*/ Zastępcę Kanclerza AST ds. Filii we Wrocławiu.*
15. AST upoważnia Wykonawcę, w okresie obowiązywania umowy, do przetwarzania danych osobowych studentów
AST uczestniczących w prowadzonych przez Wykonawcę zajęciach, w zakresie i celu niezbędnym do
prawidłowego wykonania umowy, t.j. prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania w tajemnicy i niewykorzystywania do celów niezgodnych z wykonywaniem umowy danych
osobowych, do jakich uzyska dostęp w zw. z realizacją nin. umowy (o ile nie są one jawne), n.p. danych
zawartych w protokołach egzaminacyjnych, indeksach studenckich. AST ma prawo kontroli sposobu realizacji
umowy oraz przetwarzania danych osobowych, do których uzyska dostęp Wykonawca.
16. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest AST. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w
celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi
informacjami dotyczącymi podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych, dostępnymi w Dziekanacie oraz na
stronie internetowej AST.
17. Wszelkie zmiany nin. umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
18. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania i rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest
sąd powszechny w Krakowie.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
20. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
21. Postanowienia dodatkowe: .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Wykonawca

*niepotrzebne skreślić

AST

