Umowa wydawnicza z autorem
zawarta dnia ................. 20……..…... r. w Białymstoku, pomiędzy:
Wydawnictwem e – BWN z siedzibą w Białymstoku, (15-760) przy ul. Szerokiej 18/18
zwanym dalej Wydawcą, w którego imieniu działa/działają Joanna Prystrom,
a
zamieszkałym/zamieszkałą w .............................................................................................
…………………………………………………………………. zwanym/zwaną dalej Autorem,
zawarta została umowa następującej treści.
§1
1.

Autor

zobowiązuje

się

napisać

utwór

literacki

(naukowy,

popularny)

pt.

............................................................................................................................. ................
.....................................................................................................................................
o objętości ………………. arkuszy autorskich. Tytuł może być zmieniony za obopólnym
porozumieniem.
2. Autor zobowiązuje się dostarczyć Wydawcy w terminie do dnia ...........................
całość utworu, zwanego dalej dziełem, w postaci elektronicznej.
§2

1.

Autor oświadcza, że jego utwór będzie całkowicie oryginalny i nie będzie zawierać

żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność
Wydawcy, nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że jego prawa autorskie do
tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową i nieodpłatnie
przenosi na Wydawcę wyłączne prawo wydawania tego utworu w postaci elektronicznej
oraz wykorzystywania go na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt. 1-4 ustawy
o prawie autorskim, w tym także zwielokrotniania i rozpowszechniania egzemplarzy na
wszelkich nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych oraz udostępniania
utworu za pośrednictwem sieci informatycznej, na okres 3 lat, licząc od daty zawarcia
niniejszej umowy (licencja wyłączna).

2.

Autor zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność w przypadku skierowania do

Wydawcy roszczenia przez osobę trzecią w zakresie określonym w ust. 1.
3.

Wydawca zobowiązuje się do wydania i rozpowszechniania utworu nie później niż

w ciągu jednego roku od daty przyjęcia utworu, na swojej stronie internetowej www.ebwn.com.
§3
1. Autor zobowiązuje się dostarczyć utwór wykonany pod względem merytorycznym,
formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego
rodzaj utworów.
2. Dostarczone Wydawcy egzemplarze utworu stają się jego własnością z chwilą
wydania utworu, a ich ewentualne zagubienie bądź zniszczenie w każdym czasie nie
może powodować żadnej odpowiedzialności wobec Autora.
§4
Autor samodzielnie podejmuje decyzję, czy dostarcza gotowy utwór wraz ze
sporządzoną, podpisaną i zeskanowaną jego recenzją, drogą mailową, czy też kwestie
recenzji przenosi na wydawnictwo, zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem usługi
wydawniczej.
§5
Autor, po zgłoszeniu utworu, uiszcza opłatę, zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi
wydawniczej e - BWN. Po odnotowaniu wpływu środków pieniężnych na koncie
wydawnictwa, dzieło zostaje publikowane na łamach strony internetowej wydawnictwa.
§6
Prace publikowane na łamach wydawnictwa są dostępne bezpłatnie dla wszystkich
zainteresowanych osób.
§7

Autor za opublikowane na łamach ww.e-bwn.com dzieła i udzielenie licencji wyłącznej, o
której mowa w § 2 ust. 1 umowy, nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
§8
Autor może samodzielnie, wedle własnego uznania rozpowszechniać treść swego dzieła,
z zaznaczeniem miejsca jego wydania, czyli e - BWN.
§9
Na każdym egzemplarzu utworu zostanie umieszczona nota następującej treści:
© Copyright by Wydawnictwo e-BWN 20...
§ 10
Wydawca obowiązany jest zawiadomić Autora na piśmie w ciągu 3 miesięcy, licząc od
dostarczenia utworu,

o przyjęciu lub nieprzyjęciu dzieła. Niewysłanie takiego

zawiadomienia w terminie uważa się za przyjęcie utworu.
§ 11
W razie nieprzyjęcia utworu przez Wydawcę, odmowy Autora dokonania określonych
przez Wydawcę zmian utworu, Wydawca może odstąpić od umowy.
§ 12
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny wydawanego dzieła, które
otrzymuje od autora w wersji PDF, w związku

z czym oczekuje się rzetelnego

przygotowania opracowania zarówno pod względem naukowym, merytorycznym, jak i
technicznym.
§ 13
Wydawcy

przysługuje

prawo

do

przeniesienia

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

na

osobę

trzecią

uprawnień

§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 15
Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będę przez sądy
rzeczowo właściwe dla siedziby Wydawcy.

Postanowienia dodatkowe: ...
Umowa zostaje sporządzona w ....... jednobrzmiących egzemplarzach, ... dla Wydawcy i
... dla Autora.

..........................................
Autor

...............................................
Wydawca

