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UMOWA NR CRU SGSP……………..  

o wydanie utworu w publikacji okolicznościowej 
 
zawarta w dniu         2021 r. w Warszawie, pomiędzy: 
Szkołą Główną Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Juliusza Słowackiego 52/54,  
01-629 Warszawa, NIP: 118-00-35-927, REGON: 000173410, reprezentowaną przez: 
…, zwaną dalej „Uczelnią” 
a  
…,  PESEL …, zam. …, zwaną dalej „Autorem”, 
 

o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu pn. …., 

zwanego dalej „utworem”, który to utwór w całości albo w części zostanie wykorzystany  
w publikacji okolicznościowej zatytułowanej „40.rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole 
Pożarniczej” oraz ustalenie praw i obowiązków stron związanych z wydaniem  
i opublikowaniem utworu. 

2. Uczelnia ma prawo wykorzystania Utworu w całości albo w wybranej części, w zależności od 
własnych potrzeb, Uczelnia ma prawo modyfikacji tytułu utworu, na co Autor wyraża 
nieodwołaną zgodę. 

 

§ 2. 
1. Autor oświadcza, że: 

1) jest twórcą utworu i przysługują mu bez ograniczeń wszelkie prawa autorskie do tego 
utworu; 

2) utwór jest oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby 
spowodować odpowiedzialność Uczelni z tytułu naruszenia prawa autorskiego; 

3) utwór nie narusza żadnych praw osób trzecich; 
4) utwór został napisany z należytą starannością pod względem merytorycznym, formalnym  

i językowym. 
 

 

§ 3. 
Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) skierowania utworu do produkcji wydawniczej i poniesienia kosztów wydania utworu; 
2) ustalenia liczby egzemplarzy w wydaniu podstawowym, sposobu wydania; 
3) zawiadomienia Autora o zamiarze drukowania następnego wydania utworu. 

 

§ 4. 
1. Autor oświadcza, że przenosi na Uczelnię wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworu 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 oraz techniką cyfrową; 
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2) utrwalenie (niezależnie od formy jego utrwalenia), w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

3) wprowadzenia do obrotu (w tym kopii utworu i jego utrwaleń); 
4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie  

i reemitowanie dowolną techniką;  
5) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a Uczelnia wyraża zgodę nabycia powyższych 
praw do swojego majątku na zasadach uzgodnionych niniejszą umową; 

6) udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Utwór utrwalono;  
7) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej; 
8) przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet  

w dowolnym standardzie, systemie i formacie;  
9) dokonywanie przeróbek, opracowań Utworu, jego skrótów oraz tłumaczeń 

 
 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą przekazania Uczelni utworu przez 
Autora zgodnie z § 2 ust. 2. 
 

3. Strony ustalają, że utwór wydany zostanie na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-
Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Polska. 

 

§ 5. 
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Autor nie otrzymuje wynagrodzenia. 

 

2. Autor otrzymuje jeden egzemplarz wydrukowanego utworu.  
 

3. Uczelnia zobowiązuje się do opublikowania utworu w nakładzie podstawowym … egzemplarzy, 
który jest częścią nakładu pierwszego wydania publikacji.  
 

4. Opublikowanie utworu nastąpi najpóźniej  w listopadzie 2021 roku.  

5. Pierwsze wydanie publikacji wynosi maksymalnie 500 egzemplarzy i może być drukowane w kilku 
transzach.  
 

6. Po wyczerpaniu nakładu pierwszego wydania utworu, Uczelnia ma prawo do kolejnego wydania 
publikacji a autor do honorarium, na warunkach i w wysokości określonej w zarządzeniu  
nr 102/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 18 grudnia 2020 r.  
w sprawie działalności wydawniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 
 

7.  Autor przyznaje Uczelni prawo pierwszeństwa publikowania kolejnych wydań utworu.  
8.  Autor upoważnia Uczelnię do wznawiania niezmienionego utworu bez korekty autorskiej. 

 
§ 6. 

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie umowy wymagają zachowania formy pisemnej  
pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 
Nadzoru nad realizacją utworu oraz odbioru utworu ze strony Uczelni dokonuje Kierownik Rektoratu 
SGSP. 
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§ 8. 
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.)  
oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9. 
Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne 
miejscowo właściwe dla siedziby Uczelni, przy czym w sporach dotyczących spraw własności 
intelektualnej rozstrzyga właściwy Sąd Okręgowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym 
rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. poz. 
1152). 

 

§ 10. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Uczelni i jeden  
dla Autora. 
 
 
 
 
               ……………………………..                      ……………………………….     

 Autor        Uczelnia 


