Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 321 18 90, fax: 52 321 18 92
e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl
www.bydgoszcz-frdl.pl

UMOWY Z TWÓRCAMI I ARTYSTAMI W 2018 ROKU
18 MAJA 2018 R., TORUŃ
Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządowych instytucji kultury (ośrodki
kultury, biblioteki, teatry, muzea, itp.), wydziałów kultury gmin, powiatów, urzędów
marszałkowskich i innych instytucji zawierających umowy o przeniesienie praw autorskich,
licencyjne, zamawiania utworów itp.

Korzyści:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rodzajami umów, jakie mogą zostać zawarte
w zależności od podmiotu i przedmiotu umowy, z wybiórczymi elementami prawa
autorskiego mającego znaczenie przy zawieraniu umów oraz innymi prawami w obszarze
prawa autorskiego. Jak rodzaj umowy wpływa na rozliczenia podatkowe? Odpowiedzialność
stron za naruszenia postanowień zawartej umowy.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES
MAILOWY
PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ
PODCZAS SZKOLENIA.

Prowadzący: Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na
tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i
podatkowym.
Program:

1.

Umowa z osobą fizyczną czy z „firmą” ?,

2.

Umowa z jedną osobą czy z zespołem ?,

3.

Umowa o dzieło czy umowa zlecenia ?,

4.

Przedmiot umowy a prawa autorskie lub prawa pokrewne – utwór lub artystyczne
wykonanie,

5.

Postanowienia dotyczące praw osobistych – zmiany w utworze, nadzór autorski,

6.

Postanowienia dotyczące praw majątkowych – pola eksploatacji,

7.

Przeniesienie praw czy licencja ? (domniemania ustawowe),

8.

Postanowienia dotyczące praw zależnych (opracowania),

9.

Postanowienia dotyczące wad prawnych,

10. Postanowienia dotyczące należytego wykonania umowy (termin, usterki),
11. Postanowienia dotyczące egzemplarzy dzieła,
12. Forma i tryb zawarcia umowy,
13. Rozliczenia podatkowe honorariów (nowelizacja ustawy o PIT),
14. Dyskusja podsumowująca.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Godziny
szkolenia:

10.00 - 15:00

Miejsce
szkolenia:

Toruń - szczegółowe miejsce zostanie podane przed szkoleniem

Cena*:

314 zł przy zgłoszeniu do 11 maja br.
(cena uwzględnia rabat w wysokości 10% od ceny podstawowej wynoszącej 349 zł)

Szkolenia
realizujemy
również w formie
zamkniętej.
Zapytania
prosimy przesyłać
na adres:
szkolenia@
bydgoszcz-frdl.pl

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.
Szkolenie zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Uwaga!

RABATY OD CENY PODSTAWOWEJ WYNOSZĄCEJ 349 ZŁ:
10% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Konwencie Wójtów.
15% dla uczestników zgłoszonych przez aplikację mobilną FRDL „Moje szkolenia”
2 tygodnie przed terminem szkolenia.
20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach.

Rabaty
nie
łączą
się.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 MAJA w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres
mailowy: zgloszenia@bydgoszcz-frdl.pl lub faksem na numer 52 321 18 92.

Nazwa
Instytucji
/Firmy (dane
do FV):
Adres:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
18/05//2/P
UMOWY Z TWÓRCAMI I ARTYSTAMI…
NABYWCA:
ODBIORCA (jeśli istnieje rozróżnienie):

e-mail:

NIP:
Ilość osób zgłaszanych:

tel./fax.
Imiona
i nazwiska
uczestników:

1.

e-mail:

2.

e-mail:

3.

e-mail:

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach
oferowanych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu
moich danych przez w/w Ośrodek, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych i
możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania

UWAGA – prosimy o zaznaczenie!!!
Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub przynajmniej w 70%
ze środków publicznych (właściwe podkreślić) TAK / NIE
Płatność po szkoleniu – przelewem po otrzymaniu FV.
Informacja o realizacji szkolenia przekazywana jest mailowo.
W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa o telefonicznie najpóźniej dwa dni przed terminem.
Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do dwóch dni przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie Państwa
100% kosztów ogólnych.

Data:

Podpis:

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem szkoleń: 52 321 18 90, szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl
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