UMOWA NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA PRAW
AUTORSKICH
(dotyczy czasopisma “(ECONTECHMOD) An International Quarterly Journal On Economics of
Technology and Modelling PAN Oddział w Lublinie")
zawarta w dniu …………2016 roku pomiędzy:
Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad
1, posiadającą REGON: 000325713, NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa nr . BOM-18/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. przez: prof. Eugeniusza
Krasowskiego - Redaktora Naczelnego Czasopisma “(ECONTECHMOD) An International Quarterly
Journal On Economics of Technology and Modelling PAN Oddział w Lublinie")
zwaną dalej „Przejmującym" a
.........................................................……, zam......................................……………………………..,
legitymującym się dowodem osobistym nr.............................................… Afiliacja/Afiliacje
(naukowe) ………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Przenoszącym 1"
oraz ……………………………………….. ,zam...................................………………………..……,
legitymującym się dowodem osobistym nr.............................................Afiliacja/Afiliacje (naukowe)
…………………………………………………………………………………………..zwanym dalej
„Przenoszącym 2"
a obydwaj „Przenoszącymi",
będący autorami artykułu naukowego pt......................……………………………………………..….
…………………………………………………………………………..………………………………,
zwanym dalej „Dziełem"/"Artykułem"
o następującej treści:
§1
1. Przenoszący oświadczają, że są autorami Dzieła/Artykułu, które/y stanowi wynik ich oryginalnej
pracy twórczej oraz że posiadają wobec Dzieła/Artykułu wszelkie niczym nie ograniczone prawa,
w
tym prawa autorskie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Przenoszący oświadczają, że ich udział
w prawach autorskich do Dzieła/Artykułu jest następujący: Przenoszący 1: -........%, Przenoszący 2
-..........%.
2. Przenoszący oświadczają, że Dzieło/Artykuł nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne
od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić
Przejmującego

na

odpowiedzialność
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z

tytułu

korzystania

lub

rozpowszechniania Dzieła/Artykułu.
3. Przenoszący oświadczają, że posiadają prawo do dysponowania umieszczonymi w Dziele/Artykule
materiałami takimi, jak, np. teksty, fotografie, mapy, plany, itp. oraz że ich wykorzystanie w
Dziele/Artykule nie narusza praw osób trzecich.

4. Przenoszący oświadczają, że zapoznali się z Instrukcją dla Autorów, a tekst Dzieła/Artykułu został
przygotowany zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi obowiązującymi przy wydawaniu
czasopisma „“(ECONTECHMOD) An International Quarterly Journal On Economics of
Technology and Modelling PAN Oddział w Lublinie")
5. Przenoszący oświadczają, że Dzieło/Artykuł nie było wcześniej w całości lub w części
publikowane (pod tym samym lub innym tytułem) ani nie zostało wysłane do opublikowania w
innej publikacji periodycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe
(Dz. U. z 1984 r. Nr 5. poz. 24z późn. zm.).
§2
1. Przenoszący przenoszą nieodpłatnie, bez ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy
na Przejmującego pełne prawa autorskie i prawa pokrewne do Dzieła/Artykułu celem
opublikowania
w czasopiśmie : “(ECONTECHMOD) An International Quarterly Journal On Economics of
Technology and Modelling PAN Oddział w Lublinie")
w formie drukowanej oraz elektronicznej na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania na wszelkich nośnikach;
b) w zakresie zwielokrotniania Dzieła/Artykułu, jego części albo fragmentów wszelkimi
znanymi technikami, wytwarzania każdą techniką egzemplarzy Dzieła/Artykułu lub jego
części, fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową;
c) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera oraz do prywatnych i publicznych sieci
komputerowych (w tym Internetu), a także rozpowszechniania za pomocą sieci;
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło/Artykuł, jego części,
albo fragmenty utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
§3
1. Przenoszący oraz Przejmujący postanawiają, że Przejmujący ma również prawo do:
a) dokonania w Dziele/Artykule koniecznych zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego,
b) ustalenia samodzielnie liczby wydań, dodruków oraz edycji Dzieła/Artykułu oraz liczby
egzemplarzy w poszczególnych wydaniach i dodrukach,
c) opublikowania Dzieła/Artykułu w innym opracowaniu związanym z działalnością
Przejmującego niż to, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§4
Przenoszący oraz Przejmujący zgodnie oświadczają, że wartość przenoszonych nieodpłatnie niniejszą
umową autorskich praw majątkowych wynosi...............zł ( słownie:.................................).
§5
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§7
Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Przejmującego.
§8
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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