Umowa
o przeniesieniu praw autorskich
Zawarta w dniu……………………………….…….. w Gliwicach
pomiędzy
1)……………………………………………………

4)…………………………………………………..

2)……………………………………………………

5)…………………………………………………..

3)……………………………………………………

6)…………………………………………………..

Zamieszkałym /mi w:
1)……………………………………………………

4)…………………………………………………..

2)……………………………………………………

5)…………………………………………………..

3)……………………………………………………

6)…………………………………………………..

Zwanym /mi dalej /łącznie „Autorem” /”Autorami”, a
Oficyną Wydawniczą SIMP SIMPRESS z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14a,
reprezentowaną przez redaktora naczelnego czasopisma naukowo- technicznego „ Inżynieria i Aparatura
Chemiczna” - dr inż. Józefa Zioło na podstawie pełnomocnictwa BZG/319/2008/A.S. z dnia 22.12.2008 r.
zwanego dalej „Wydawcą”
1.

Autor /Autorzy oświadcza/ją, że jest /są twórcą /twórcami artykułu pod tytułem:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

oraz zapewnia/ją, że przysługuje mu /im wyłączne prawa autorskie: osobiste i majątkowe do tego
utworu.
2. Autor/Autorzy przenosi /szą na Wydawcę całość swoich praw majątkowych do dzieła wymienionego
w punkcie 1, w zakresie publikacji w czasopiśmie „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, wprowadzania
i zachowania w pamięci komputera, publicznego upowszechnienia za pomocą elektronicznych nośników
danych (cyfrowe dyski optyczne, płyty kompaktowe, dyskietki), upowszechnienia za pomocą sieci
Internet oraz publicznego odczytania.
3. Autor /rzy przenosi /szą na Wydawcę wyłączne prawo zezwalania na wykorzystanie zależnego prawa
autorskiego.
4. Prawo autorskie osobiste (prawo do łączenia z utworem nazwiska Autora /rów) nie zostaje przeniesione
na Wydawcę.
5. Przeniesienie praw autorskich utworu z Autora /rów na Wydawcę jest bezpłatne.
6. Przeniesienie praw autorskich utworu odbywa się bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
7. Umowa niniejsza zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany
i uzupełnienia umowy muszą być dokonywane za zgodą stron na piśmie.
8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie
przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisy obowiązującego polskiego
kodeksu cywilnego.
9. Spory wynikłe w związku z realizacją powyższej umowy strony będą rozstrzygać w drodze polubownej,
a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia, zostaną one poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu
sądowi powszechnemu.
10. Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Autorów
i dla Wydawcy.
Autor / Autorzy

Wydawca

