UMOWA
o stworzenie utworu muzycznego
W dniu .................... w ....................
między:
1.	Spółką działającą pod firmą ...................., z siedzibą 
w ...................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ...................., pod numerem ...................., NIP ...................., reprezentowaną przez .................... (zwaną dalej Agencją Reklamową), reprezentowaną przez ...................., 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 zobowiązuje się skomponować przynajmniej .................... motywów muzycznych (zwanych dalej Utworami).
2.	W pracach nad motywami oraz w nagraniach tych motywów Kompozytor będzie działał zgodnie z sugestiami Agencji Reklamowej. Agencja Reklamowa wskazuje pana/panią .................... jako osobę upoważnioną do kontaktów z Kompozytorem.
3.	Agencja Reklamowa zobowiązuje się wykorzystać Utwory jako ścieżkę dźwiękową do .................... spotów reklamowych rozpowszechnianych drogą nadań radiowych oraz w sieciach informatycznych. 
4.	Strony ustalają, że każdy spot reklamowy będzie miał długość .................... sekund. Długość Utworów będzie dostosowana do długości spotów reklamowych.
§ 2
[oświadczenia stron]
1.	Agencja Reklamowa oświadcza, że jest przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie tworzenia i rozpowszechniania reklam radiowych i telewizyjnych.
2.	Agencja Reklamowa oświadcza, że zawarła umowę ze spółką działającą pod firmą .................... (zwaną dalej Zleceniodawcą) mającą za przedmiot stworzenie .................... spotów reklamujących produkowane przez Zleceniodawcę .................... Producentem spotów jest Agencja Reklamowa. Niniejsza umowa została zawarta w celu wykonania ciążących na Agencji Reklamowej w związku z tym obowiązków.
3.	Agencja Reklamowa oświadcza, że stworzone przez Kompozytora Utwory zostaną wykorzystane wyłącznie jako podkład muzyczny do spotów, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej umowy. 
4.	Strony zgodnie postanawiają, że Agencja Reklamowa nie ma prawa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
5.	Kompozytor oświadcza, że Utwory będą wynikiem jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Strony zgodnie przyjmują, że efektem działalności Kompozytora nie mogą być kompozycje, do który przysługują zależne prawa autorskie. 
6.	Kompozytor oświadcza, że nie jest związany z innym podmiotem umową, której przedmiotem jest stworzenie motywów muzycznych do reklamy audiowizualnej.
7.	Kompozytor gwarantuje Agencji Reklamowej niezakłócone korzystanie z Utworów w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
§ 3
[dostarczenie Utworów]
1.	Kompozytor dostarczy na adres Agencji Reklamowej Utwory w terminie do .................... .
2.	Utwory będą kompozycjami z zakresu muzyki poważnej. Zostaną one dostarczone w postaci partytur muzycznych dostosowanych do wykonania przez orkiestrę symfoniczną. 
§ 4
[przyjęcie Utworów]
1.	W terminie .................... dni/tygodni od dostarczenia Utworów Agencja Reklamowa jako producent audiowizualny dokona oceny Utworów pod względem ich zgodności z koncepcją artystyczną spotów reklamowych. Oceny tej w imieniu Agencji Reklamowej dokona reżyser spotów, pan/pani .................... Kompozytor zostanie niezwłocznie na piśmie powiadomiony o wynikach oceny.
2.	Jeżeli którykolwiek z Utworów nie będzie zgodny z koncepcją artystyczną spotów, Kompozytor dostarczy w zamian .................... motywów muzycznych, w terminie .................... dni od zawiadomienia. Zostaną one ponownie ocenione w sposób określony w pkt 1.
3.	Jeżeli po ponownej ocenie Utwory nie będą nadal odpowiadać koncepcjom Agencji Reklamowej jako producentowi audiowizualnemu, umowa ulegnie rozwiązaniu. Żadna ze stron nie będzie występować z roszczeniami przeciw drugiej stronie. Dotychczas stworzone Utwory nie będą wykorzystane w produkcji spotów reklamowych i zostaną zwrócone Kompozytorowi w terminie .................... dni od dokonania drugiej oceny.
§ 5
[realizacja nagrań Utworów]
1.	W terminie .................... dni/tygodni od przyjęcia Utworów przez Agencję Reklamową Kompozytor przystąpi do nagrania artystycznego wykonania przez orkiestrę symfoniczną. Prace nad nagraniami będą trwały do momentu, aż Kompozytor uzna, że Utwory uzyskały kompletną, zdatną do publicznego rozpowszechniania postać. 
2.	Kompozytor wskaże podmioty, z których usług będzie korzystał przy realizacji nagrań Utworów. Chodzi tu zwłaszcza o orkiestrę symfoniczną oraz studio nagrań. 
3.	Agencja Reklamowa będzie zawierała ze wskazanymi przez Kompozytora podmiotami umowy, których celem będzie:
a)	wykonanie usługi w studiu nagraniowym, 
b)	uzyskanie licencji na korzystanie z artystycznego wykonania.
4.	Skutki finansowe umów, o których mowa w pkt 3, obciążają Agencję Reklamową.
5.	Kompozytor powinien zakończyć nagrania w terminie .................... dni/tygodni od dnia, w którym dowiedział się o przyjęciu Utworów przez Agencję Reklamową. 
W tym samym terminie Kompozytor dostarczy Agencji Reklamowej kopię wzorcową nagrań zarejestrowaną techniką cyfrową.

§ 6
[uprawnienia Kompozytora]
1.	Utwory zostaną użyte w ramach spotów reklamowych z poszanowaniem  autorskich praw osobistych Kompozytora. Dotyczy to zwłaszcza prawa do integralności oraz prawa do rzetelnego wykorzystania. Strony ustalają, że Utwory nie będą skracane, używane poza spotami reklamowymi jako całością, jakość nagrania będzie najwyższa.
2.	Kompozytor w ramach nadzoru autorskiego wypowie się na piśmie co do użycia zaakceptowanych przez Agencję Reklamową Utworów w ramach spotów reklamowych (autoryzacja).
3.	Autoryzacja zostanie dokonana w terminie .................... dni od dostarczenia Kompozytorowi w tym celu materiału audiowizualnego.
4.	Jeżeli Kompozytor nie dokona autoryzacji w umówionym terminie albo nie zaakceptuje sposobu wykorzystania Utworów, umowa ulegnie rozwiązaniu. Żadna ze stron nie będzie występować z roszczeniami przeciw drugiej stronie. Dotychczas stworzone Utwory nie będą wykorzystane w produkcji spotów reklamowych i zostaną zwrócone Kompozytorowi w terminie .................... dni od daty dostarczenia pisma.
§ 7
[udzielenie licencji]
1.	Kompozytor udziela Agencji Reklamowej licencji wyłącznej na korzystanie z Utworów w ramach spotów reklamowych jako całości w okresie od .................... do .................... .
2.	Agencja Reklamowa jako licencjobiorca może korzystać z Utworów na następujących polach eksploatacji:
a)	utrwalania jakąkolwiek techniką;
b)	zwielokrotniania dowolną techniką;
c)	wprowadzenia do pamięci komputera w celu stworzenia spotów reklamowych;
d)	nadania bezprzewodowego naziemnego;
e)	nadania bezprzewodowego satelitarnego;
f)	nadania przewodowego;
g)	udostępnienia Utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym czasie i miejscu;
h)	webcasting;
i)	simulcasting.
§ 8
[wynagrodzenie]
1.	W zamian za udzielenie licencji, o której mowa w § 7 niniejszej umowy, Kompozytor otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości .................... zł.
2.	W dniu podpisania umowy Kompozytor otrzyma zaliczkę w wysokości .................... zł. Po przyjęciu Utworów przez Agencję Reklamową otrzyma kwotę .................... zł, a po zakończeniu nagrań kwotę .................... zł. Pozostała część wynagrodzenia zostanie  wypłacona w terminie .................... dni po przystąpieniu przez Agencję Reklamową do rozpowszechniania spotów reklamowych.
3.	Za dostarczenie motywów muzycznych w miejsce Utworów, które nie będą zgodne z koncepcją artystyczną spotów, Kompozytorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
4.	Wynagrodzenie będzie wypłacane na konto Kompozytora nr .................... w banku .................... .
§ 9
[kary umowne]
1.	Za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony przewidują zapłatę kar umownych na następujących zasadach:
A)	Agencja Reklamowa zobowiązana jest do zapłacenia kary umownej Kompozytorowi z tytułu zwłoki w ocenie dostarczonych Utworów w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
B)	Kompozytor zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu zwłoki w:
a)	dostarczeniu Utworów,
b)	dostarczeniu dodatkowych motywów muzycznych,
c)	realizacji nagrań muzycznych,
d)	autoryzacji materiału audiowizualnego
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
2.	Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.
§ 10
[odstąpienie od umowy]
1.	W przypadku zwłoki w realizacji przez Kompozytora obowiązków wynikających z niniejszej umowy trwającej powyżej .................... dni Agencji przysługuje, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania, prawo do odstąpienia od umowy.
2.	Kompozytor może odstąpić od umowy:
a)	ze względu na swoje istotne interesy twórcze,
b)	w sytuacji kiedy publiczne udostępnienie Utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym mógłby się słusznie sprzeciwić.
§ 11
[zmiany umowy]
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, aneksy do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 12
[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 Agencji.
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.
§ 13
[prawo właściwe]
Strony postanawiają, że prawem właściwym dla oceny niniejszej umowy jest prawo polskie.

§ 14
[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 .................... .

