PRZEDWSTĘPNA UMOWA WYDAWNICZA
zawarta w dniu ……………………. w Krakowie, pomiędzy:
Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, reprezentowaną
przez prof. dr hab. Edwarda Mleczkę – Prorektora ds. Nauki,
zwaną dalej „Wydawcą,”
a
……………………………………………………….., zwanym dalej „Autorem.”

§1
Na podstawie niniejszej umowy Autor zobowiązuje się do napisania z należytą starannością
pod względem merytorycznym, formalnym i językowym oraz zgodnie z założeniami
techniczno-redakcyjnymi, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, całkowicie
oryginalnego utworu o charakterze naukowym o objętości nie mniejszej niż ……….. arkuszy
autorskich, pod tymczasowym tytułem………………………………………………………….
………………………………………………………...................................................................
......................................................................................................................................................,
którego

przedmiotem

będzie

……………………………………………………………..

i złożenia go w terminie do dnia ………………. w dwóch egzemplarzach w formie wydruku
komputerowego wraz z zawierającą utwór dyskietką lub płytą CD-ROM w Dziale Nauki
i Wydawnictw Wydawcy, a Wydawca, w przypadku wykonania zobowiązania przez Autora,
zobowiązuje się do zawarcia z Autorem umowy wydawniczej, stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszej umowy, pod warunkiem, że utwór nie będzie wcześniej wydany ani przewidziany
do wydania u innego wydawcy.
§2
Za wykonanie utworu, określonego w § 1 Autor otrzyma honorarium płatne w wysokości i na
zasadach określonych w umowie wydawniczej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej
umowy. (dotyczy tylko serii Podręczniki i Skrypty)
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§3
Uchybienie przez Autora terminowi złożenia utworu, określonemu w § 1, nie zwalnia Autora
z obowiązku dostarczenia utworu do Wydawcy. W takim przypadku Autor zobowiązany jest
złożyć utwór u Wydawcy niezwłocznie po jego wykonaniu.
§4
W przypadku, o którym mowa w § 3, utwór złożony przez Autora zostanie, niezależnie
od postanowień umowy wydawniczej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
pominięty w procesie wydawniczym do czasu wydania wszystkich terminowo złożonych prac
innych autorów.
§5
W przypadku, w którym zwłoka Autora w złożeniu utworu u Wydawcy przekroczyłaby 30
dni, Wydawca ma prawo żądać od Autora odszkodowania za szkody, jakie poniósł w związku
z niewywiązaniem się przez Autora z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Strony ustalają, że Sądem właściwym do rozpoznania i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na
podstawie niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Wydawcy.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Wydawca, a jeden przeznaczony jest dla Autora.

Wydawca

Autor
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