UMOWA WYDAWNICZA
zwana dalej „Umową”, zawarta dnia ........................pomiędzy .......................................................................,
zamieszkałym w ................................................................................................................................
................................................................................................., zwanym dalej „Autorem”, a Wydawnictwem
Wrocławskiej Rady FSNT NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, reprezentowanym przez
Redaktora Naczelnego prof. Jerzego Jędrzejewskiego, zwanym dalej Wydawcą.
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
§ 1 Własność praw autorskich
1. Autor oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do artykułu pt.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
zwanego dalej „Utworem.”
Tytuł Utworu może być zmieniony za obopólnym porozumieniem.
2. Autor oświadcza, że jego prawa autorskie do Utworu nie są ograniczone w zakresie objętym
niniejszą umową oraz że Utwór nie narusza w jakikolwiek sposób praw przysługujących innym
osobom.
3. Autor oświadcza, że przejmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich wobec Wydawcy,
wynikłe z naruszenia praw osób trzecich do Utworu.
§ 2 Przeniesienie praw
1. Autor przenosi na Wydawcę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do korzystania z Utworu i
rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również prawo do zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje również prawo do dokonywania
dalszych rozporządzeń tymi prawami, a zwłaszcza do odpłatnego i nieodpłatnego przenoszenia ich
na osoby trzecie.
§ 3 Prawa i obowiązki stron
1. Autor dostarczy Utwór Wydawcy w wersji elektronicznej, w formacie edytora MS WORD,
zredagowany według przesłanego Autorowi wzoru.
2. Autor zobowiązany jest do przeprowadzenia korekty autorskiej oraz ustosunkowania się do uwag
recenzentów. Jeżeli Autor nie przeprowadzi korekty w wyznaczonym terminie, oznacza to, że Autor
zaakceptował postać Utworu przedstawioną mu przez Wydawcę.
3. Jeżeli Autor nie ustosunkuje się do uwag recenzentów w terminie dwóch tygodni od daty ich
otrzymania, Wydawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy.
4. Wydawca zobowiązuje się do opublikowania utworu w czasopiśmie „Inżynieria Maszyn” po
spełnieniu przez Autora wymogów określonych w pkt. 1 – 3 niniejszego paragrafu oraz wniesienia
odpowiedniej opłaty przez zlecającego druk lub autora..
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Strony oświadczają, że akceptują oświadczenia woli skierowane za pomocą poczty elektronicznej
wysłanej z następujących adresów:
a) dla Wydawnictwa: jerzy.jedrzejewski@pwr.edu.pl
b) dla Autora: .......................................................................
2. Zmiana, rozwiązanie i wypowiedzenie niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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