Zapraszamy na szkolenie

Umowy z twórcami i artystami
Szczecin, 16 stycznia 2019
Koszalin, 18 stycznia 2019
Adresaci:

Pracownicy 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.

Cel/Korzyści:

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.

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.
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Koszalin, Rada NOT-u, ul. Jana z Kolna 38

Miejsce:
Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

350,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do - Szczecin: 2 stycznia 2019
Koszalin 4 stycznia 2019 r.
Cena podstawowa: 380,00 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz
ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze
środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia, serwis kawowy i obiad.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Umowa z osobą fizyczną czy z „firmą”?
Umowa z jedną osobą czy z zespołem?
Umowa o dzieło czy umowa zlecenia?
Przedmiot umowy a prawa autorskie lub prawa pokrewne – utwór lub artystyczne wykonanie.
Postanowienia dotyczące praw osobistych – zmiany w utworze, nadzór autorski.
Postanowienia dotyczące praw majątkowych – pola eksploatacji.
Przeniesienie praw czy licencja ? (domniemania ustawowe).
Postanowienia dotyczące praw zależnych (opracowania).

Istnieje możliwość zgłoszenia na nasz adres e-mail pytań do eksperta celem udzielenia wyjaśnień podczas szkolenia.
Szkolenia realizujemy również na zamówienie. Kontakt: centrum@frdl.szczecin.pl

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 – stawka 50% kosztów uzyskania przychodów (nowelizacja
ustawy o pit).
14) Dyskusja podsumowująca.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Umowy z twórcami i artystami
*prosimy zaznaczyć wybrane miejsce szkolenia

 Szczecin, 16.01.2019 r.

Koszalin, 18.01.2019 r.

Preferowany termin zgłaszania: do 02.01.2019/09.01.2019 r. – cena 350 zł
Ostateczny termin zgłaszania: 07.01.2019 r./12.01.2019 r. – cena 380 zł

Dane do wystawienia FV
Nabywca:

Odbiorca (jeśli istnieje rozróżnienie):

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

-

Nr NIP -

-

1. ...............................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

telefon

e-mail

2.................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

telefon

e-mail

RABAT 10%

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE

……………………….…………………………………....
podpis i pieczątka osoby delegującej

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na nr 91 487 85 22 lub skan na mail: centrum@frdl.szczecin.pl
W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa telefonicznie najpóźniej trzy dni robocze przed terminem.
Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie
Państwa 50% opłaty za szkolenie (patrz: Regulamin szkoleń otwartych)

Istnieje możliwość zgłoszenia na nasz adres e-mail pytań do eksperta celem udzielenia wyjaśnień podczas szkolenia.
Szkolenia realizujemy również na zamówienie. Kontakt: centrum@frdl.szczecin.pl

