UMOWA NA WYDANIE MONOGRAFII NR
zawarta w dniu
w(e)
między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, w imieniu którego występuje
zwanym w treści umowy „Uczelnią”, a
PESEL

imię i nazwisko
adres zamieszkania

PESEL

imię i nazwisko
adres zamieszkania

PESEL

imię i nazwisko
adres zamieszkania

PESEL

imię i nazwisko
adres zamieszkania
zwanym/zwaną/zwanymi dalej „Autorem”.
§1
1. Autor oświadcza, że napisał monografię pt.

o objętości
arkuszy autorskich.
2. Tytuł monografii oraz jej objętość mogą być zmienione za obopólnym porozumieniem.
§2
1. Autor oświadcza, że:
1) monografia jest oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność
Uczelni,
2) nie narusza żadnych praw osób trzecich,
3) jego majątkowe prawa autorskie do tej monografii nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
2. Autor zobowiązuje się do dostarczenia:
1) monografii wykonanej z należytą starannością pod względem merytorycznym, formalnym i językowym,
2) elektronicznej wersji tekstu w programie komputerowym i formacie wymaganym przez Uczelnię,
3)
egz. wydruku komputerowego pełnej i ostatecznej wersji elektronicznej tekstu.
3. Autor zobowiązuje się do dokonania korekty autorskiej tekstu monografii zgodnie z uwagami zawartymi w recenzji w terminie 30 dni od
daty otrzymania recenzji.
4. Autor zobowiązuje się do złożenia w Wydawnictwie pisemnych odpowiedzi na recenzję.
§3
Uczelnia zobowiązuje się do:
1) skierowania monografii do recenzji,
2) skierowania monografii do produkcji wydawniczej,
3) zawiadomienia Autora o zamiarze drukowania następnego wydania monografii.
§4
1. Autor oświadcza, że przenosi na Uczelnię wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworu utrwalonego w dziele, bez ograniczenia
terytorialnego i czasowego z uwzględnieniem art. 36 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach
eksploatacji:
1) kopiowanie każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
2) utrwalanie (niezależnie od formy tego utrwalenia), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
3) wprowadzenie do obrotu (w tym kopii utworu i jego utrwaleń);
4) wprowadzenie do pamięci komputera;
5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
a Uczelnia wyraża wolę nabycia powyższych praw do swojego majątku na zasadach uzgodnionych niniejszą umową.
2. Prawa, o których mowa w § 4, nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
§5
1. Uczelnia zobowiązuje się do opublikowania monografii w nakładzie podstawowym

egzemplarzy.

2. Uczelni przysługuje prawo wydrukowania do 20 egzemplarzy dzieła w celu bezpłatnego rozesłania egzemplarzy obowiązkowych oraz
egzemplarzy przeznaczonych na promocję i nie stanowiących przedmiotu obrotu.
3. Autor otrzymuje bezpłatne egzemplarze autorskie w liczbie

egzemplarzy.

§6
1. Autor zobowiązuje się do sfinansowania kosztów wydania

ark. monografii zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez uczelnię.

2. W kalkulacji kosztów wydania monografii stosuje się stawki obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
§7
Uczelnia w porozumieniu z Autorem decyduje o sposobie i formie wydania oraz o cenie monografii.
§8
Strony ustalają następujące brzmienie noty copyright: © Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław rok wydania
§9
Uczelnia w porozumieniu z Autorem może dokonywać w monografii zmian wynikających z opracowania redakcyjnego.
§ 10
Autor przyznaje Uczelni prawo pierwszeństwa publikowania kolejnych wydań.
§ 11
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Spory pomiędzy Stronami umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca siedziby Uczelni.
§ 13
Autor wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
w celach związanych z niniejszą umową.
§ 14
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Autora.
UCZELNIA

AUTOR
1)

………….......................…………

2)

………….......................…………

3)

………….......................…………

4)

………….......................…………

