Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Umowy z twórcami i artystami
Lublin, 14.02.2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

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.

Cel główny:

Adresaci

Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami umów
zawieranych z twórcami i artystami, biorąc pod uwagę
kontekst cywilnoprawny, ubezpieczeniowy i podatkowy.

Instytucje kultury, np. biblioteki,
domy kultury, urzędy
samorządowe, inne instytucje
samorządowe, media lokalne.

Wykładowca - Rafał Golat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

radca prawny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor licznych publikacji
książkowych i prasowych, w tym z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (m. in.
Prawo autorskie i prawa pokrewne, Skrypty Becka, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

Termin
14 luty 2018 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne Fiesta
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)
ul. Prusa 8 w Lublinie
(boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;
z dworca PKP dojazd autobusem nr 1)
Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

Cena
300 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
poczęstunek i serwis kawowy.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej
instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury
otrzymanej po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
p.kisiel@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 12 lutego 2018 r.
Ważne są tylko zgłoszenia potwierdzone telefonicznie lub mailowo
przez pracownika Fundacji!
Uwaga: Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Umowy z twórcami i artystami
Lublin, 14.02.2018 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

DANE DO FAKTURY:
NAZWA INSTYTUCJI:
ADRES:
NIP:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji
zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji o ofercie szkoleniowej. Oświadczam, że zostałem poinformowany
przez Fundację Polskiej Akademii Nauk o prawie wglądu i aktualizacji powyższych danych osobowych.
✓

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej

U W A G A !!!
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
p.kisiel@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej trzy dni przed terminem szkolenia w przypadku nie przybycia
uczestnika na szkolenie będzie skutkowało obciążeniem Państwa opłatą w wysokości 50% ceny szkolenia.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00
email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl
www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

