
 
 
 
 
 

K O M U N I K A T 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

        z dnia 11 marca 2003 r. 
 
 
 
 
 Przekazuję do wiadomości i wykorzystania, uaktualnione przez Zespół Radców Praw-

nych Uniwersytetu Wrocławskiego, wzory umów : 

 

 1/ zlecenia  wydania  utworu  w  formie  książkowej - w brzmieniu Załącznika Nr 1 do  

    niniejszego komunikatu, 

2/ o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym –  w  brzmieniu  Załącznika Nr 2 do ni- 

    niejszego komunikatu. 

 

 Wzory dotyczą umów zawieranych z wydawnictwami, w tym także z Wydawnictwem 

Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o. o. we Wrocławiu. 
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Załącznik Nr 1 

do komunikatu z dnia  11 marca  2003 r.                                                     
 

Umowa 
 
 

zawarta dnia ...................... we Wrocławiu pomiędzy: 

1. Wydziałem ............................................................................................................................... 

Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanym w dalszej części umowy  „Wydziałem”) reprezentowanym 

przez działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekana ......................  

i 

2. Wydawnictwem  ......................  zarejestrowanym w ........................, pod nr ............. z siedzibą 

w ................ reprezentowanym przez ......................,  zwanym dalej „Wydawnictwem”. 

 

§ 1 

1. Wydział zleca Wydawnictwu wydanie w formie książkowej utworu naukowego pt. ....................... 

.............................................................................................................................................. 

2. Wydział oświadcza, iż przysługuje mu pierwszeństwo opublikowania wyżej wymienionego utworu 

na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych (Dz. U. Nr 24, poz.  83 z późniejszymi zmianami). 

3. Wydział zleca Wydawnictwu rozpowszechnienie dzieła.  

4. Wydawnictwo wykona odpłatnie, według kalkulacji stanowiącej integralną część niniejszej umowy:  

- prace wydawnicze (m.in. redakcję, opracowanie graficzne itp.), 

- druk i oprawę, zachowując parametry techniczne określone w kalkulacji, 

- rozpowszechnienie dzieła∗. 

5. Kalkulacja, o której mowa w ust. 4, nie obejmuje  honorarium autora. 

 

 

§ 2 

1. Do umowy znajduje zastosowanie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 

publicznych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) *. 

2. Wybór Wydawnictwa nastąpił w trybie ................ ustawy o zamówieniach publicznych*. 

 

§ 3 

1. Całość utworu przygotowanego do wydania Wydział przekaże Wydawnictwu protokolarnie do dnia 

.............w formie ............ 

2. Niedotrzymanie terminu  określonego w ust. 1 uprawnia Wydawnictwo do przedłużenia terminu 

określonego w § 5 ust. 1 o liczbę dni zwłoki. 

3. ISBN nada Wydawnictwo oraz stopkę wydawniczą. 
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§ 4 

1. Wysokość nakładu wynosi ............................ egz.  

2. Dodruk egzemplarzy, ponad nakład podstawowy określony w ust. 1, jest dopuszczalny : 

- jeśli zostaną spełnione warunki ustawy o zamówieniach publicznych*, 

      - Strony pisemnie uzgodnią warunki dodruku. 

 

§ 5 

 

1. Termin zakończenia druku upływa z dniem ................ 

2. Termin zakończenia rozpowszechniania upływa z dniem...........∗∗  

 

§ 6 

Wynagrodzenie Wydawcy, zgodnie z kalkulacją wynosi ................................. zł  i zostanie wypłacone 

po odbiorze jakościowym i ilościowym wydanych egzemplarzy w terminie  14 dni od daty dostarczenia 

Wydziałowi faktury wraz z protokołem, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Cenę detaliczną książki ustala Wydział. 

 

§ 8 

 

1. Wydawnictwo jest zobowiązane do zgłoszenia Wydziałowi  – gotowego nakładu do odbioru jako-

ściowego  i  ilościowego.  Strony  przystąpią  do  odbioru  w uzgodnionym przez siebie terminie. 

W przypadku nieprzystąpienia przez Wydział do odbioru, po upływie kolejnych trzech dni robo-

czych  od ustalonej daty lub braku uzgodnienia terminu – uznaje się, że odbiór został dokonany 

bez zastrzeżeń tak co do jakości  jak też ilości. 

2. Dokonanie odbioru  jakościowego i ilościowego potwierdza się w protokóle  podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. Protokół jednostronny wymaga wzmianki o prawidłowym 

zawiadomieniu drugiej Strony i braku uzgodnienia terminu odbioru. 

 

§ 9 

 

1. Wydawnictwo, po odbiorze określonym w § 8 niniejszej umowy, przystąpi niezwłocznie do rozpo-

wszechnienia książki według nakładu podstawowego, pomniejszonego o liczbę egzemplarzy grati-

sowych przekazanych bibliotekom, zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych 

egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722). 
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2. Strony ustalają warunki i zasady rozpowszechnienia utworu w sposób następujący ....................... 

3. Wydawnictwo zobowiązuje się do przekazywania Wydziałowi kwot uzyskanych z rozpowszechnia-

nia przedmiotu umowy kwartalnie wraz z raportem o ilości sprzedanych egzemplarzy – nie później 

niż do dnia ............. miesiąca następnego kwartału. 

 

§ 10 

Strony ustalają, że: 

1. Wydział  zapłaci Wydawnictwu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Wydziału, w wysokości  ..........  % wartości umowy określonej w § 6, za każdy dzień zwłoki, za 

wyjątkiem przyczyn określonych w art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych. 

2. Wydawnictwo zapłaci Wydziałowi  kary umowne za: 

a) odstąpienie od umowy przez Wydział z przyczyn zależnych od Wydawnictwa w wysoko-

ści ..... %  wartości umowy określonej w § 6, 

b) niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - ..........  % 

wartości  umowy określonej w § 6, za każdy dzień zwłoki, 

c) nieprzystąpienie do rozpowszechniania niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 14 dni po 

sprawdzeniu jakości edycji – w wysokości  .........  % wartości umowy, określonej w § 6 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

d) nieprzekazanie raportu, o którym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 

...... % wartości umowy. 

3. Wydział ma prawo domagać się odsetek ustawowych za nieterminowe przekazywanie należności 

za sprzedane egzemplarze rozpowszechnianego nakładu. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 11 

Warunki odstąpienia od umowy Strony określają w ten sposób, że: 

1. Wydział  będzie uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie dodatkowego terminu, jeśli 

Wydawnictwo nie wywiąże się z zobowiązania będącego przedmiotem umowy.  

2.  Wydawnictwo będzie uprawnione do odstąpienia  od umowy, jeżeli Wydział ............................... 

Koszty poniesione przez Wydawnictwo do daty odstąpienia od umowy ponosi Wydział Uniwersyte-

tu Wrocławskiego. 

 

§ 12 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  

- Kodeks cywilny, w szczególności  przepisy dot. umów zlecenia i umów o dzieło, 

- ustawa  o  zamówieniach  publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity z 2002 r.  Dz. U. 

Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami), jeśli wartość umowy przekracza 3000 euro, albo udział 

Uniwersytetu Wrocławskiego przekracza 3000 euro, 
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- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, 

poz. 148), 

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie  autorskim  i  prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 

z późniejszymi zmianami). 

 

§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania   formy  

aneksu podpisanego przez obie Strony, przy zachowaniu postanowień ustawy o zamówieniach pu-

blicznych, jeśli wartość umowy przekracza 3000 euro. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono  w  .......  egzemplarzach, po  ........  dla każdej ze Stron. 

 

§ 15 

Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 16 

Wydawnictwo jest zobowiązane, do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy informo-

wać Wydział o zmianach prawnych form prowadzonej działalności, wszczęciu  postępowania upadło-

ściowego lub ugodowego oraz zmianie siedziby Wydawnictwa pod rygorem skutków prawnych wyni-

kłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję 

kierowaną przez Wydział na adres siedziby podany przez Wydawnictwo. 

 

 

 
 
 
 
 
         Wydział                                                                                               Wydawnictwo 

................................                                                                            ................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
∗    niepotrzebne skreślić 
∗∗  nie dłuższy niż 3 lata licząc od dnia zawarcia umowy, jeśli wartość umowy przekracza 3000 euro 
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       Załącznik Nr 2 
do komunikatu z dnia 11 marca 2003 r. 

 
 

 
Umowa o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym 

 
 
zawarta dnia ...................... we Wrocławiu pomiędzy: 

1. Wydziałem .............................................................................................................................. 

 Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanym w dalszej części umowy „Wydziałem”), reprezentowanym 

przez działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekana  ....................  

i 

2. Wydawnictwem..................................... zarejestrowanym w ........................ pod nr .................. 

z siedzibą w .........................  reprezentowanym  przez ..................  zwanym dalej „Wydawnic-

twem”. 

 

§ 1 

1. Do umowy znajduje zastosowanie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 

publicznych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami)*. 

2. Wybór Wydawnictwa nastąpił w drodze* .............................................................................. 

 

§ 2 

1. Na podstawie niniejszej umowy Strony przystępują do wspólnej edycji utworu naukowego pt. 

.....................................  Wydział oświadcza, iż przysługuje mu pierwszeństwo opublikowania 

wyżej wymienionego utworu na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). 

2. Koszt wydania, w wysokości ............. zł, ustalony w kalkulacji stanowiącej integralną część niniej-

szej umowy Strony dzielą w ten sposób, że: 

1/ Wydział ponosi  : .............. % kosztów, tj. .............. zł, 

2/ Wydawnictwo ponosi  : .............. % kosztów, tj. .............. zł. 

W tym samym procentowym stosunku strony dzielić będą ewentualny zysk ze sprzedaży książki. 

3.   Kalkulacja nie obejmuje honorarium autorskiego*. Autor zrzekł się honorarium*. Honorarium płacą  

      Strony w stosunku przyjętym w ust. 2∗. 

 

§ 3. 

W ramach umowy Wydawnictwo: 

1) wykona usługowe prace wydawnicze w szczególności obejmujące redakcję, opracowanie graficzne 

itp., 
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2) wydrukuje i oprawi pracę objętą umową, 

3) zachowa następujące parametry techniczne .............................................................................., 

4) niezwłocznie po sprawdzeniu jakości  i ilości egz. zgodnie z § .....  niniejszej umowy przystąpi do 

rozpowszechniania książki*. 

§ 4 

1. Wydział  dostarczy pracę do druku w postaci ................. w terminie do dnia ................................. 

2. Na stronie redakcyjnej umieszczony będzie napis „Współpraca wydawnicza Wydziału .....................  

    i Wydawnictwa” oraz stopka Wydawnictwa. 

3. ISBN nada Wydawnictwo oraz stopkę wydawniczą. 

 

§ 5 

1. Wysokość nakładu  Strony określają na ..... szt., z czego ............  szt. zostanie przekazana biblio-

tekom zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecz-

nych (Dz. U. Nr 152 poz. 722). 

2.  Przypadające Wydziałowi niesprzedane w ciągu ................. egzemplarze zostaną przekazane 

Wydziałowi, proporcjonalnie do ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy podziału kosztów. 

 

§ 6 

1. Cena detaliczna jednego egzemplarza książki zostanie ustalona przed przystąpieniem do rozpo-

wszechniania,  w formie protokołu podpisanego przez obie Strony. Protokół stanowić będzie Za-

łącznik do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają warunki i zasady rozpowszechniania utworu w sposób następujący ..................... 

 

§ 7 

1. Wydawnictwo zobowiązuje się do zgłoszenia nakładu do odbioru jakościowego i ilościowego. Stro-

ny przystapią do odbioru w uzgodnionym przez siebie terminie. W przypadku nieprzystąpienia 

przez Wydział do odbioru, po upływie kolejnych trzech dni roboczych – uznaje się, że odbiór został 

dokonany bez zastrzeżeń tak co do jakości jak też co do ilości. 

2. Dokonanie odbioru jakościowego i ilościowego potwierdza się w protokole podpisanym przez obie 

Strony.  Protokół  jednostronny  wymaga  wzmianki o  prawidłowym zawiadomieniu drugiej Strony 

i braku uzgodnienia terminu odbioru. 

 

§ 8. 

Przypadający na Wydział udział w kosztach wydania utworu, określony w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej 

umowy, zostanie Wydawnictwu przekazany w terminie .......... dni licząc od dnia dostarczenia Uniwer-

sytetowi (Wydziałowi) noty wraz z protokołem sprawdzenia jakości i ilości egzemplarzy. Wpłata zosta-

nie dokonana na rachunek Wydawnictwa  w............................................................................. 
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§ 9. 

 

1. Termin zakończenia wydania Strony ustalają na ........................... 

2. Termin wykonania całej umowy Strony określają na dzień .................. 

3. Rozliczenie całej  umowy  z  uwzględnieniem  ewentualnego  zysku ze sprzedaży nakładu, nastąpi 

w terminie ........ licząc od zakończenia rozpowszechniania∗∗. 

 

§ 10. 

Strony ustalają, że: 

1. Wydział ................. zapłaci Wydawnictwu kary umowne za niedotrzymanie terminu, określonego 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości ......... % wartości umowy określonej w § 2 ust. 2 

pkt 2 za każdy dzień zwłoki. 

2. Wydawnictwo   zapłaci Wydziałowi ...............  kary umowne za: 

a) niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 9 niniejszej umowy - ............... % wartości 

umowy określonej w § 2 ust. 2 pkt. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) nieprzystąpienie do rozpowszechniania niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 14 dni po spraw-

dzeniu jakości edycji – w wysokości ......... % wartości umowy, określonej w § 2 ust. 2. pkt 1 

za każdy dzień zwłoki. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych 

kar umownych. 

 

§ 11 

Warunki odstąpienia od umowy Strony określają w ten sposób, że: 

1. Wydział ...................  będzie uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie dodatkowego 

terminu jeśli Wydawnictwo  .................................., w takim(ch) przypadku, Wydawnictwo zwróci 

Wydziałowi niezwłocznie otrzymane materiały. 

2. Wydawnictwo  będzie uprawnione do odstąpienia od umowy jeśli Wydział ....................  

Koszty poniesione przez Wydawnictwo   do daty odstąpienia od umowy ponosi Wydział Uniwersy-

tetu Wrocławskiego. 

§ 12 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  

- Kodeks cywilny, w szczególności  przepisy dotyczące umów zlecenia i umów o dzieło, 

- ustawa o  zamówieniach  publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity z 2002 r. 

Dz. U. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami), jeśli wartość umowy przekracza 3000 

euro∗∗∗ albo udział Uniwersytetu Wrocławskiego przekracza 3000 euro, 
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- ustawa z  dnia  26  listopada  1998 r. o  finansach  publicznych (tekst jednolity z 2003 r. 

Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), 

- ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie  autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, 

poz. 83 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają  dla swej ważności zachowania formy aneksu podpi-

sanego przez obie Strony – przy zachowaniu postanowień ustawy o zamówieniach publicznych, jeśli 

wartość umowy przekracza 3000 euro*** albo udział Uniwersytetu Wrocławskiego przekracza 3000 

euro. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w ...... egzemplarzach, po ...... egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

§ 15 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 16 

Wydawnictwo jest zobowiązane, do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy, informo-

wać Wydział o zmianach prawnych form prowadzonej działalności, wszczęciu  postępowania upadło-

ściowego lub ugodowego oraz zmianie siedziby Wydawnictwa pod rygorem skutków prawnych wyni-

kłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję 

kierowaną przez Wydział na adres siedziby podany przez Wydawnictwo. 

 

 

 

 

 

 

 

         Wydział                                                                                               Wydawnictwo 

................................                                                                            ................................... 

 

 

 
∗     niepotrzebne skreślić 
∗∗  nie dłuższy niż 3 lata jeśli umowa  podlega przepisom o zamówieniach publicznych 
∗∗∗ albo udział Uniwersytetu Wrocławskiego przekracza 3.000 euro 

 


