Załącznik
do Zarządzenia Nr 1/10
z dnia 14 stycznia 2010 roku

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

zawarta dnia .................. r. w Pile między:
Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica, z siedzibą w Pile przy
ul. PodchorąŜych 10, reprezentowaną przez prof. dra hab. Adama Marcinkowskiego –
Rektora zwaną dalej „Nabywcą”,
a
......................................................., zam. w ....................................., przy ul ..............................
zwanym dalej „Autorem”
o następującej treści:

§1
Autor oświadcza, Ŝe zobowiązuje się napisać utwór - ............................................... z zakresu
................................................. o objętości około ........... arkuszy wydawniczych.

§2
1. Autor oświadcza, Ŝe jego utwór będzie całkowicie oryginalny, nie wydany, ani nie
przewidziany do wydania u innego wydawcy.
2. Autor zobowiązuje się do napisania utworu pod względem merytorycznym, formalnym
i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy tego rodzaju publikacjach.
3. Autor zapewnia, Ŝe przygotowany przez niego do wydania utwór nie naruszy praw osób
trzecich.
4. Autor oświadcza, Ŝe utwór został wykonany osobiście.

§3
Autor oświadcza, Ŝe jego prawa do utworu nie są ograniczone i Ŝe przenosi na Nabywcę
wyłączne prawo do jego wydania drukiem w nakładzie, którego wielkość ustali Nabywca.

§4
1. Autor dostarczy Nabywcy utwór w wersji drukowanej i elektronicznej w terminie do dnia
......................................................
2. Utwór powinien obejmować tekst podstawowy Autora w postaci nadającej się do
ostatecznego opracowania graficznego w celach reprodukcyjnych, wraz ze spisem treści
i literatury przedmiotowej.
3. JeŜeli dotrzymanie ustalonego w ust. 1 terminu przekazania utworu Nabywcy okaŜe się ze
strony Autora niemoŜliwe, niezwłocznie powiadomi on o tym Nabywcę w celu ustalenia
nowego terminu złoŜenia utworu.

§5
W ciągu .................... miesięcy od złoŜenia pracy Nabywca obowiązany jest zawiadomić
Autora o jej przyjęciu lub nie przyjęciu.

§6
1. Z tytułu nabycia przez Nabywcę majątkowego prawa autorskiego do dzieła wymienionego
w § 1, Autorowi przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości i na zasadach
określonych w obowiązującym Zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości stawek za
opracowania wydawnicze, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Nabywca ma prawo dokonać wznowienia utworu. Autorowi nie przysługuje z tego tytułu
dodatkowe wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, płatne będzie po przyjęciu druku i przekazane na
rachunek bankowy Autora.

§7
Autor, oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy, otrzyma 5 egzemplarzy
autorskich ksiąŜki nieprzeznaczonych do sprzedaŜy. Ponadto moŜe on nabyć dowolną liczbę
egzemplarzy po cenie wydawniczej zbytu. Egzemplarzy tych Autor nie moŜe przeznaczać do
sprzedaŜy.

§8
Nabywca zobowiązany jest wydać utwór i przystąpić do jego rozpowszechniania zgodnie
z obowiązującą procedurą w Uczelni, nie później niŜ w ciągu 3 miesięcy od dnia odbioru
utworu z drukarni.

§9
W przypadku wyczerpania nakładu Autor zobowiązuje się do zaoferowania Nabywcy
kolejnego wydania utworu. Wydanie to moŜe być zmienione, poprawione lub rozszerzone.

§ 10
Wydawca obowiązany jest zawiadomić Autora listem poleconym o zamiarze przystąpienia do
kolejnego wydania utworu w formie ksiąŜkowej – niezmienionej lub wydania na innych
polach eksploatacyjnych niŜ edycja w formie ksiąŜkowej.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz.
631 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.

......................................

.............................................

(Autor)

(Nabywca)

