UMOWA WYDAWNICZA

zawarta dnia…………………. r. w Rzeszowie pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim (UR) z siedzibą w Rzeszowie, al. Rejtana 16c, zwanym dalej WYDAWCĄ, w którego imieniu działa Prorektor ds.
Finansów i Organizacji dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR,
a ...................................................., zam. ........................................................................, zwanym dalej
AUTOREM, zawarta została umowa następującej treści:
§1
1. AUTOR oświadcza, że napisał ……………………… pt. ……………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………
o obj. ………………. ark. autorskich.
2. AUTOR zobowiązuje się ponadto dostarczyć materiał ilustracyjny. Wyłączną odpowiedzialność za
przestrzeganie praw autorskich odnośnie do materiału ilustracyjnego ponosi AUTOR.
3. AUTOR zobowiązuje się dostarczyć w terminie do dnia …………………………. r. całość utworu.
4. Utwór złożony czcionką Times w programie WORD należy dostarczyć na płycie CD z wydrukiem
ostatecznej wersji w 1 egz., sporządzonym jednostronnie zgodnie z „Zasadami przygotowania materiałów do druku dla Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Za złożenie tekstu i materiału ilustracyjnego na płycie AUTOROWI nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§2
1. AUTOR oświadcza, że jego prawa autorskie i majątkowe do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową i przenosi na WYDAWCĘ wyłączne prawo wydawania i dystrybucji
tego utworu drukiem w formie książkowej i elektronicznej w ciągu 10 lat od daty zawarcia niniejszej
umowy.
2. WYDAWCA zobowiązuje się do wydania i przystąpienia do rozpowszechniania utworu nie później
niż w ciągu 2 lat od daty jego złożenia.
§3
AUTOR zobowiązuje się dostarczyć utwór wykonany pod względem merytorycznym, formalnym
i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów.
§4
Sposób wydania oraz cenę i wielkość nakładu w poszczególnych wydaniach ustala WYDAWCA.
§5
Autor oświadcza, że rezygnuje z honorarium autorskiego.
§6
1. AUTOR otrzyma 20 egzemplarzy promocyjnych utworu nieprzeznaczonych do sprzedaży.
2. WYDAWCY przysługuje prawo do wykonania bez wynagrodzenia AUTORA 50 egzemplarzy okazowych przeznaczonych na cele promocji utworu.
§7
Na każdym egzemplarzu utworu zostanie umieszczona nota następującej treści:
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego – Rzeszów 20…….
§8
WYDAWCA obowiązany jest zawiadomić AUTORA w ciągu 5 miesięcy, licząc od dostarczenia
utworu po recenzji, o przyjęciu lub nieprzyjęciu dzieła do wydania.
§9
WYDAWCA ma prawo dokonania koniecznych zmian utworu wynikających z opracowania redakcyjnego.
§10
W razie odmowy AUTORA dokonania określonych przez WYDAWCĘ zmian w utworze WYDAWCA może odstąpić od umowy.

§11
1. WYDAWCA zobowiązuje się przekazać AUTOROWI tekst do korekty autorskiej. AUTOR obowiązany jest w terminie 3 dni od daty otrzymania tekstu do korekty odpowiedzieć WYDAWCY, czy
korekty dokona osobiście, czy też do jej dokonania upoważnia osobę trzecią, której imię, nazwisko
i adres jednocześnie wskaże.
2. Wykonanie korekty autorskiej oraz zwrot całości utworu po korekcie powinny nastąpić w ciągu
10 dni od dostarczenia tekstu do korekty AUTOROWI lub osobie przez niego upoważnionej.
3. Odmowę wykonania korekty autorskiej lub nieodesłanie korekty w terminie wyżej określonym
uważa się za udzielenie przez AUTORA zgody na wydanie utworu w postaci przesłanej do korekty.
4. AUTOR ponosi koszty zawinionych przez siebie zmian dokonanych w utworze po sformatowaniu
utworu.
§12
AUTOROWI nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od wydania lub rozpowszechniania
utworu.
§13
WYDAWCY przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§14
AUTOR zobowiązuje się do promocji swojego dzieła i współpracy z WYDAWCĄ w zakresie jego
sprzedaży.
§15
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§16
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo
właściwe dla siedziby WYDAWCY.
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla WYDAWCY i 1 dla AUTORA.
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