UMOWA WYDAWNICZA
zawarta w Przemyślu w dniu …..................................... pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Nauk
w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, zwanym w dalszej części umowy Wydawcą
a
.............................................................................................................................................................
…................................................................................. …...................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania) zwanym dalej Autorem.
Autor artykułu pt....................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
zwanego dalej Utworem wchodzącego w skład zawartości „Rocznika
Przemyskiego”.............................................. t......................................................................................
oświadcza, że:
a) utwór, który jest przedmiotem niniejszej umowy jest rezultatem jego własnej twórczości i nie
narusza praw autorskich innych osób;
b) jego prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym
niniejszą umową;
c) utwór stanowi oryginalną niepublikowaną wcześniej pracę, która po raz pierwszy zostanie
wydana w niniejszym czasopiśmie;
d) ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu prawdziwości oświadczeń zawartych
w niniejszym paragrafie.
2. Z dniem podpisania niniejszej umowy Autor przenosi bezpłatnie na Wydawcę niewyłączne
autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie jego wielokrotnego wydania i rozpowszechnienia
na wszelkich znanych nośnikach, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a zwłaszcza do:
utrwalenia utworu, zwielokrotnienia i rozpowszechniania utworu dowolną techniką (w tym m.in.
drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach oraz we wszelkich
systemach informatycznych;

rozpowszechniania utworu; wprowadzenia do obrotu utworu;

udzielania wszelkich licencji i sublicencji na korzystanie z utworu; publicznego wykonania,
odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworu; użyczaniu, najmu i dzierżawy utworu za
pośrednictwem druku oraz sieci informatycznych, w szczególności typu Internet.
3. Autor oświadcza, że rezygnuje z honorarium autorskiego z tytułu przeniesienia na Wydawcę
majątkowych praw autorskich w zakresie wynikającym z niniejszej umowy.
4. Autor zobowiązuje się, że dostarczy utwór wykonany pod względem merytorycznym, formalnym

i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przez Wydawcę.
5. Autor ponosi koszty wprowadzonych przez siebie zmian do utworu, o ile przekroczą 3%
objętości utworu lub spowodują konieczność ponownego przełamania tekstu.
6. Autor upoważnia Wydawcę do korzystania z utworu w całości lub w postaci dowolnych
fragmentów w celu promocji i reklamy.
7. Wydawca ma prawo do dokonywania w utworze zmian wynikających z opracowania
redakcyjnego.
8. Liczbę egzemplarzy utworu w poszczególnych wydanych nakładach oraz sposób wydania i cenę
detaliczną i hurtową egzemplarzy ustala Wydawca.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
10. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy
rzeczowo właściwe dla siedziby Wydawcy.
11. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wydawcy
i jednym dla Autora.
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