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DEKRET 

z dnia 13 lipca 1955 r. 

o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym ohQ\viązlm wojskowym. 

1. Wart. 42 ust. 1 pkt 4 us·tawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
obowiązku woJskowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 6, 

1951 r. Nr 22, poz. 172) wyr,azy ,,2 lata" zas'tępuje 

,,3 lata", 

Art. 2, Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia., 

Przewodniczący Rady Państwa: , A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki 
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ROZPORZĄDZENIE ' RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 czerwca 1955 r. 
" 

sprawie określenia wynagrodze6 oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł merackich. 
naukowych 1 zawodowych. 

podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. 
e autoroskim (Dz, U. Nr 34, poz. 234) zarządza się, co 
je: 

1. Ustala się: 
zawierania umów o wydanie '~ w fonnie 

dzieł li terackkh, riaukowych i zawodowych, 
załącznik nr 1 do ninieJs,zego rozporządzenia; 

21 tabelę wyna\JroQzeń autorskich, stdnowiącą załącznik nr 2, 
3) umowy wzorcowe pomiędzy wydawcą a autorem i tluma~ 

czem, stanowiące załączniki nr 3 i nr 4. 

§ 2. Upowa.żnia się Prezesa Centra·lnego Urzędu Vvydaw
nictw, Przemyełu Graficznego i Księgarstwa za zgodą resorto
wego wiceprezesa Rad y Ministró w do wprowadzania zmian 
i uzupełnień tabeli wynagrodzeń autorsk.ich, stanowiącej załącz .. 
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nik nr 2, zwłaszcza w przypadkach powstawania nowych ty
pów wydą. wnicz ych . . Zmi an y i uzupełnienia tabeli ogłasza się 
w Monitorże P()lskim. . ... . 

§ 3. 1. Nowe, przepisy ' o wysokości f sposohie wypłaty 
wyndgTOd~ń ~tosuje .się do· umów zawartych po· dniu 1 stycz
nia 1955 I., · które · nie zostały jeszcze ostatecznie rozliczone, 
oraz do umów zawartych przed dniem l .stycznia 1955 r., o ile 
~ali·czki wypłacone twórcy przez wydawcę nie przekroczyły 
5{)°/1l należnego wynagrodzeni.a. . 

2. Wydawca obowiązany jest dokonać zmiany umów, 
o których mowa w ust. · 1, w części dbtyczącej wysokości i spo .. 
.obu wypłaty wynagrodzenia w ' terminie 6 miesięcy od dnia 
weJścia w życie niniejszego r07Jporządzenia. PodwyŻiSzenie do
tychczasowej 611:awki umownej nie niŻ'S'Zej OId· ustalonej dla te
go rodzaju dzieła w tabeli (załącznik nr 2) zależne je.st od 
etwierdzenia wydawcy, że nowa stawka odpowiada wkładowi 
pracy twó,rcy i wartoSci dzieła. . 

§ 4: Rozporządzenie niniejsze dotyczy"" umów zawiera- ' 
nych przez wydawców kr·ajowych z -autorami i tłumaczami 

------mającymi miejsc7 zamieszkania w 'kraju. ' ' 
I 

§ 5. 1. Uchyla s.ię dotychczasowe p'rzepisy w sprawach · 
ullormo'\fanych niniey.szym rozpo.rządzeniem. .:,. 

2. ~ cza!S'U wydania przepilSów wykonawczycbna pod .. 
stawie niniejszego rozporządzenia i jego załączników' poż~ 
stają w mocy dotychczasowe przepiJsy, o ile nie są sprzeczn. 
:z za.>sadami ustalonymi niniejszym rozporządzeniem. 

§ 6. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze8Qwi R~ 
dy Ministrów, wszyIStkim ministrom oraz Prezesowi Central~ , 
nego Urzędu Wydawnictw, Przemy:słu GraficZll1ego i Ksifr. 
garB-twa. . 

§ 7. Roz,po'rządzeni~ wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Załączniki do Tozporządzenia Rady: 
Ministrów % dnia 11 czerwca 1955 r. 
(poz. 190) . . 

Załącznik nr ., 

.,' 

I 

.... -

OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O WYDANIE W FORMIE KSIĄZKOWEJ DZIEŁ UTERACKICH, NAUKOWYCH 
I ZAWODOWYCH 

Umowy wydawnicze zawierane p.rzez wydawców z autora
mi . i thlmaczami powinny odpowiadać nąstę;pującym warun-
kom: . 

l) 1. Treść umowy wydawnicz€j powinna być zgodna z tr.e
ś cią umowy wzorcowej, ustalonef dla danego rodzaju 
dzieła p,rzez Radę Ministrów; Jednakże umowa może za
wierać postanowienia szc·zególne co do spraw nie prze
widzianych w umowie wzorcowej. 

2. W treści umowy wydawniczej dopuszczalne są zmiany 
w s tosunku do postanowień umowy wzo,rcowej, jeżeli 

zmiany te są konieczne ze względu na wyjątkowe wa
runki wykonania dzieła. W· razie potrzeby zasto!sowania 
%mian wydawca powinien zawiadomić Prezesa CentraL
n e-go Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego 
t Księgarstwa o treśc i projektu umowy przed jej zawar
ciem, podając uzasadnienie swego stanowiska. W bra-

I ku zastrzeżeń ze strony Prezesa Centralnego Urzędu 
W ydawnictw, Przemysłu Graficznego i Kisięgar,stwa w 
ciągu 14 dni od daty do~cżenia projektu wydawca jest 
upoważniony do zawarcia umowy na warunkach okre
ślonych . w swoim wniosku. 

2) 1. Wy,~'Okość wynagrodzenia autorskiego powinna odpo
wiadać warunkom tabeli wyna.grodzeń autor·ski-ch sta
nowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 11 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 190). 

l . Zastosowanie wyż'szych wynagrodzeń autorskich . nit 
przewidz iane w t abeli lub też stosow.anie innych zasad 
wynagradzania dopuszczalne jest jedynie w indywidual
nych przypadkach wyjątkowych, i wymaga uprzedniej 
zgody Preze·s.a Centralnego Urzędu Wydawnictw, Prze
IDy'lSłu Graficznego i Księgar-stwa na skutek inicjatywy 
Prezydium Poillkiej Akademii Nauk lub zarządu główne- . 
go stowarzyszenia twórców właśdwego ze względu na 
rodza j twórczości. 

3) 1. Przy u'stalaniu wynagl'Odzenia autorskiego według sta
wek w-skazanych w tabeli (załącznik nr 2) bierze si-ę 

pod uwagę wMtoŚ{: d'ziała i jego pożytek społeczny oraz 
wy-siłek twórczy, jakiego dzieło wymaga. ,../ . 

2. W przypadku gdy poszczególne części dzieła wymagaj " 
zastosowania stawek różnych pozycji tabeli, nie jas1: do~ 
zwoł6'ne .stos.Qwani-e s t.awki jednolitej dla całego dziełIł. 

Przepi6 ten nie ma za5tosowania do podręczników. 

3. Wysokość stawki ·ustalona w umowie wydawniczej'm~ 
. że być podwyższana · przez wydawcę w granicach pI:Z~ 
widzian ych w tabeli (załącznik nr 2) w przypadku «twier· 
dzenia, że zastosowana stawka nie odpowiada wkładowi! .. 
p racy autora i wartości dzieła o,raz w przypadku, gdy 
dzieło pomimo mniejszej o·bjętoścl niż przewidziana w 
umowie wydawniczej wykazuje dużą · wartość naukowq, 
zawodową lub arty-styszną. 

•. W przypadku gd-y dzieło ma wybitną wartość popu,la.~ 

ryzator·ską, naukową lub artystyczną, Prezes Centraln~ 

go Urzędu Wydawnictw, Przemysłu GraJicznego i KlSię~ 
garstwa może przyznać twórcy dodatkowe wynagrodze
nie po.za umową, w ramach przeznacz:J:p.ych na ten cel 
kredytów. Tryb przyznawania dodatkowego wynagro
dzenia ustali regulamin zatwierdzony przez resorto~ ... 
JJo wiceprezesa Rady Minist~6w na wni~s~~ Prez~a 
Centralnego Urzędu. Wydawnictw, Przemysłu GTaŁiczn .. 
go i Księgarstwa. . . 

4) 1. Wynagrodzenie przewidziane w tabeli (załącznik nr 2) 
dotyczy nakładu podstawowego pierwszego wydania w 
;akresie us talonym w pkt 12. 

2. Wynagrodzenie za dmgi nakład podstawowy dz;ieł ory· 
ginalnych wynosi ao% wynagrodzenia podstawowego 
określonego w tabeli, za trzeci nakład po~}.stawowy -:-
60%, a za czwarty i następne nakłady - SOO/o tego wy ... 
nagrodzenia. Każde przekroczenie nakładu podstawowe
go uważa się za rozpoczęcie nakładu następnego . 

3. Wynagrodzenie za drugi i następne nakłady podstawo-
we tłtj.maczeń należy obliczać yv stosunku do wynagro
dzenia pod5tawowego określonego ' w tabeli (z.ałącznik 

nr 2) .w sp~sób' następujący: za drugi nakład pod-sta'
w O"l-vy - 3{)°,lo wynagrodzenia podstav.1o'.v.eg o; za trze· 
ci i na .. tępne nakłady podstawowe - po 2Cł/o wynagro
dzenia. 
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Wynagrodzenie za dmgi i następne nakłady pod-
6 wowe tt..;:maczeń poezji oblicza 6'ię jak wynagrodza

. e za twórczość oryginalną (UISt. 2). 

a:sady obliczania wynagrodzenia z.awarte w ust. 2 i 3 . 
'niejszego punktu stosuje się niezależnie od ilości 

'ydań dzieła. W przypadkach, w których nakład 'podi
s awowy określony w tabeli (załącznik nr 2) nie jest 
o naczony liczbą egzemplar.zy (nakład jednorazowy) -

'ynagrodzenie obliczone według zasad zawartych w 
st. 2 i 3 niniejszego punktu należyeię od każdego wy
ania bez wz9llidu na ilość egzemplarzy. Jeżeli w 

przypadku drukowania dzieł określonych w pozy' 
jach 36, 39 i 59 tabeli (załącznik nr 2) nakład jedno'!a

z wy przekracza 5000egzempJarzy, a w pozycji 44 ta
elf 25000 egzemplarzy, wynagrodzenie tv{órcy oblicza 
ię w sposób określony w ust. 2 i 3 niniejszego punktu 

p zyjmując, że wynagrodzenie określone w tabeli &tosu
j się do. nakładu w wysokości 5.000 bądź 25.000 eg-
em.plarzy. 

-?)1. K żdy nakład podstawowy może być drukowany przez 
ydawcę w kilku seriach z zastrzeżeniem, ż~ druk 

ogtatniej serii danego wydania nie może na'stąpić po 
pływie lat dwóch od dnia rozpowszechnienia pierwszej 

s rii. Wynagrodzenie za cały nakład podstawowy wy-
. awca wypłaca przy druku pierwszęj serii danego na
ładu podstawowego·. 
rzy wydaniach podręczników szkolnych wypłaca .slę 

ynagrodzenie za drukowane serie, jeżeli nakład pod" 
cznika ustalony przez wydawcę wynosi więcej nit 

j den nakład podstawowy. Wynagrodzenie to oblicza 
. ę w ,stosunku serii. do nakładu pod<stą~~o. 

rzepis ust. 1 nje stosuje się do: 
) wydań, w \Stosunku do których wynagrodzenie usta

lono za nakład jednorazow.y, 
wydm'! masowych. 

6) a wydanie masowe uważa się drukowanie dzieła w 
akładzie przewidzianym w tabeli (załącznik nr 2), o 

i e przed takim wydaniem zostały wydrukowane dwa 
akłady zwykłe . 

a<strzeżenie to nie dotyczy: 
) przypadków wymienionych w pozycjach 2, 4 i 38 

tabeli, 
dzieł zamówionych specjalnie do serii masowych w 
dziale literatury dla dzieci oraz do "Biblioteki Loł
nierza", 

) wydań masowych iSz.kolnych, popularno-naukowych, 
bibliotecznych i przezna,czonych dla bibliotekpra

·sowych. 
W przypadkach wymienionych pod lit. a) i b) wy

ania masowe mogą być drukowane bez poprzedzenia 
akładami zwykłymi. Wydania, o których mowa pod ' 

it. cJ, mogą być drukowane po ukazaniu ,się jednego 
akładu zwykłego. 

2. vynagrodzenie za wydanie masowe oblicza się, nie 
iorąc pod uwagę nakładów wydań zwykłych, z zachO\
aniem odpowiedniej degresji przy drugich i następ
ych wydaniach ma!~owych (jak pkt 4 ust. 2 i 3). 

3. rzepisy o wydaniach mas owych literatury pięknej 
proza i poezja) stosuje się wyłącznie do dziel wydawa
ych w: . ' 
) bibliotekach pTasowy~h, !Szkolnych i wydaniach bi-

/ 

bliotecznych, 
seriach ~a:sowych, ja& np. "Od książeczki do biblj()l
teczki", "Poczytaj mi mamo", "Bibliotece Lołnierza", 

.. "Złotej Biblio tece", "Bibliotece Jaskółka" oraz innych 
seriach zatwierdzonych do ma.sowego rozpowszech-
nienia przez Preze'5'a Centralnego. Urzędu Wydaw
nictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwas 

. 7) Wynagrodzenie .Zii wydaIda zbiorowe dzieł jednego auto
ra oblicza się nie biorąc pod uwagę ilości nakładów po
s,z·czególnych dzieł wchodzących w skład wydania zbioro;
wego. Nakład podstawowy wydania zbio-rowego ustala 
się jako nakład jednorazowy z zachowaniem odpowied· 
niej degresji przy drugich i następnych wydaniach zbio
Jowych. 

8) W przypadkach wznowień autorowi należy się wynagrq
dzenie jak za pierwsze wydanie; jeżeli poprawki i uzu
pełnienia tekstu przekraczają 25°/0 objętości dzieła. 

9) 1. Wynagrodzenie .autora za pierwszy nakład podstawo.o. 
wy dzieła płatne jest w sposób następujący: 
a) do 25% wynagrodzenia w ciągu 15 óńi od dnia pod

pisania umowy wydawniczej, 
b) 50% wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia przyję

cia tekstu przez wydawcę z potrąceniem zaliczki 
wypłaconej zgodnie z· lit. aj niniejszego punktu, .... 

cl 40% wyn.agrodzenia w ciągu 15 dni od dnia podpisa
nia całości dzieła do druku, 

d) 100/0 wynagrodzenia w ciągu 1 miesiąca od dnia przy
stąpienia do rozpowszechnienia dzieła. 

2. Wynagrodzenie za dzieła .. o objętości do dwóch arkur
my autorskich, !poezji der 200 linijek, książek obrazko
wych dla dzieci z tekstem do 100 wiel'szy - może być 
wypł<lco~e w całości po przyjęciu rękopi·su. 

3. Jeżeli wydanie przekracza nakład poo5tawowy, wynagro
dzenie za część wyda.nia przekraczającą nakład pod'sta· 
wOwy .płatne jest przy ostatniej racie wynagrodzenia 
(u,st. 1 lit. d) . 

10) Wynagrodzenie autora w przypadku wznowienia dzieła 
jest płatne w dwóch ratach: . 
a) 400/0 wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia podpisa

nia umowy wydawniczej, przy wznowieniach zaś dzie
ła na podstawie poprzednio zawartej umowy - w cią
gu 15 dni od zawiadomienia twórcy o zamiarze wzno
wienia dzieła, 

bl reszta wynagrodzenia w ciągu 1 miesiąca od dnia przy~ 
stąpienia do rozpowszechnienia dzieła. 

11) 1. Autor lub tłumacz obowiązany jest złożyć wydąwcy: 
a) oświadczenie stwierdzające ilość poprzednich wydań I 

wysokość nakładów w tych wydaniach, 
h) oświadcz~mie, czy na podstawie zawartej uprzednio 

umowy wydawniczej nie uzyskał za dzieło wynagro
dzenia pomimo niewydania dzieła drukiem. 

2. Przy określeniu wysokości . wynagrodznia bierze s~1ł 
pod uwagę wszystkie wydania danego dzieła po . dmu 
22 lipca 1944 T., z tym zrustrzeżeniem że nakład podsta
wowy dzieł wydanych przed wejściem w życie uchwały 
nr 419 Prezydium Rządu z dnia 2 czerwca 1951 r. (Mo
nitor PoliSki Nr A-56, poz. 740) dkreśla się jako nakład 
jednoraz·owy. 

3. W przypadku gdy nakład podstawowy wynikający z 
niniejszych przepisów różni się od n~~adu 'Podst~w?
,vego przewidzianego w "tabeli honoranow autorskIch. 
stanowiącej załącznik nr 2 do uchwaly nr 419 Prezy
dium Rządu z dni.a 2 czerwca 1951 r., dotychczas ust<ll" 
lona kolejność nakładów zostaje zachowana. 

12) 1. Wynagrodzenie określone w tabeli wynagrodzeń (za
łącznik nr 2) obejmuje: 
a) należność za napisanie lub przetłumaczenie dzieła 

oraz opracowanie ilustracji i opracowanie ~ub .tlo
starczenie rysunków technicznych w pOlS'tacl nada~ 
jącej się do ostatecznego opracowania gra~iczn=go 
w celach reprodukcyjnych lub za opracowanIe. koll'! 
cepcji ry6unków~ 
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h) należność za przeniesienie praw wydawniczych w 
za.kre6ie określonym umową, 

c) wynagrodzen ie za wybór i oCenę materiału ilustracyj
nego, którego twórca 6am nie opracował. 

2. Opracowanie gfaficzne ilustracji i rysunków technicz
nych w formie os:tate<:znej nie należy do obow iązków 
twórcy . Jeżeli opracowanie to w ykonuje twórca, nale
ży mu się osobne wynagrodzenie ?d wykonaną pracę. 

U) 1. Poosotawę ohliczenia wynagrodzenia stanowi '· objętość 
tehitu, 'ilu€ lracji i rysunków wyrażona ' w arkuoSzach 
autorskich. 

: I. Arkusz autorski wynosi 40.000 znaków druka rskich, 100 
wier,szy poezji lub 3.000 cm: ma te;i ału grafi cznego. 

a. Sz<:zegółowy (lechnip ny) spO!i'Ób obliczania arkuszy 
. auto·rskich u.s taH- Preze;, Centro.lnego Urzędu Wyda w
ni-ctw, Pf'Lem'Y6łu Graficznego i K~ięgan,;twa. 

.. 4. Wyna.grodzenie za rysunki i fotografie wykonane przez 
. twói'cę; za któr·e nie jest przewidziane odrębne wyna

grodzen ie, oblicza si'ę w arkuszach . auto.rsk ich, . przyj'
mując stawkę pod'5't.awową dzieła za podstawę obli- ' 

I czenia. 
\ 

,6. Jeżeli dzieło nie zostało wydrukowane, za podstawę 'ob-
liczenia ewentualnego wynag.J:odzenia twórcy przyjmu
je -się objętość dzieła- przyj ętego przez wydawcę. 

J4) Do cz~Su w ydania nowych przepisów autorom ilustra·cj i l 
rysunków technicznych, o ile nie są wykonaIJ.e przez twór
ców dzie~a - należy się wynagrodzenie za wykonanie 
oraz za przeniesienie praw wyda,,, niczych według dotych" 
czas stooowanych za·sad. 

l!l} Wydawca powinien w umo wie wydawniczej określić ter
m in przyjęcia całości dzieła oraz ternl in ukończenia dru
ku dzieł a. 

)8) L Okr~ przeznacwny na przyj ęcie całości dz.ieła przez 
wydawcą nie może przekraczać: 

_ A} dla poezji i pro7.yliterack iej oraz aktualnej literatu
ry :społeczno-politycZllej do 10 arkuszyautorekich 
6 tygodni, gdy zaś objętość dzieła prżekraC7..d 10 a ri
kuszy au tor·ski ch - dodatkowo 1 miesiąc dla. każ
dych dalszych 10 arku-5zy, 

b) dla wszylstkicb innych dzieł - 6 miesię<:y beż wzglę-

, du na obję·toŚć dzieła. 

~ 2. W przypadk u dokonywania przez twórcę poprawek lub 
przeróbek okres przeznaczony na ich przyjęcie nie mO
ii! przekraczać połowy okresu przezna:<:zonego na przy
jęcie całego dzi~ła . . 

. 3. Bieg terminu na przyjęcie dzieła oblicza się od dnia 
:złożeni.a całości . dzieła przez twórcę . Przepi5 pOWyŻ6ZY 
.. tosuje się odpowiednio 'w przypadku przewidzianym 
w ust. 2. . 

' .7) 1. Przyjęcie dzieła przez wydawcę oznacza: 

a) że dostarczone dzieło zostało ocenione jako wykona~ 
nie urnowy w należyty sposób, 

b) że tekst zostaje .skierowany do opracowani.a redak
cyjnego, 

e) że tekst wymaga jeszcze decyzji wydawcy oskiero. 
waniu go do druku . . 

.: I. Wydawca ma obowiązek zawiadomić twórcę oprzyję-
, ciu lub nieprzyjęciu dzieła na piśmie. W razie nie·wy

konania tego obowiązku w terminie zakreślonym w 
umowie na przyjęcie dzieła uważa się, że wydawca 
przyjął dzieło. . 

-l 1. W razie nieprzyjęcia dzieła wydawca może odstąpić od 
umowy przez jednostronne oświadczenIe złożone twór!
ey, bez udziel<inia 1erminu dodatkowego. Suma pierw

) lIzej zaliczki wypłaconej twórcy przez wyda~v€~ prz,epćl- _ . 
~a . w -tym przypaqku na rzec·z ; twórcy t /-- _. -

19) 

lQ} 

-21 l 

22) 

23) 

24) 
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2. Na. żądanie ' twórcy wydawca ma obowiązek podać na 
piśmie uzasadnienie nieprzyjęcia dzieła . 

3. Skutki przewidziane w ust. l' mogą na~tąpić rówlllez w 
przypadku odmowy dokonania poprawek przez. twórcę 

. bądź niewykonania ich w określonym terminie. 
Okres przeznaczony na ukończenie druku' dzieła nie może 
Jlrzekr6czać: 

a) przy druku w,~zystkich dzieł z wyjątkiem naukO.. 
wy ch - jednego roku, . 

h) przy druku dzieł .naukowych - dwóch lat, licZllC o<l 
dnia pnyjęcia dzieła przez wydawcę· 

Przy druku dzieł wymagających wyjątkowo dużego 
nakładu pracy redakcyjnej lub technicznej fi'trony mo
gą za· obopóJmlzgodą ustalić inny termin ukOllczenia 
druku . 

1. Jeżeli w terminie utitalonym w umowie wydawniCzej ' 
. wydawca nie ukoilCŻył druku dzieła, jest on obowiąza~ 

ny w ciągu 15 dni od upływu teg'o terminu wypładć 
twórcy pozostalą część wyn .3. grodzęnia. Twórca 'moia 
w powyższym ' p'rzypa~ku, zachowując prawo do pełne
go wynagrodzenid, odstąpić od umowy, lecz dopieró 
po bezskutęcznym upływie terminu d()datkowego wy
znaczonego wydawcy na dokończenie druku; termin ten 
nie' mo:i.e być k rótszy od jednego roku. 

2. Przepii'l ust. 1 sto·suje się odpo\viednio w przypadku, 
gdy pomimo ukończenia druku dzieła w terminie usta
lonym w umow.ie wydawca w ciągu 6 miesięcy nie przy
stąp i do rozpowszechnienia dzieła. 

Jeżeli przedmiotem umow y .w ydawniczej jest wydanie 
dzieła, za które twórca pomimo niewydania dzieła dru'~ 
kiem otrzymał ponad 500i rr wynagrodzenia, twórcy należy 
się za to wydanie wynagrodżenie z za,stosowaniem ogól
nych zasad dotyczących degresji (pkt 4) . 

1. Wydawca może wprowadzić do umowy wydawniczej 
karę umowną za ·niedostarczenie przez twórcę w ter
m inie ustalonym w umowie tekstów lub poprawek, gdy 
charakter- dzieła wymaga wydrukowania go w okrei;lo
nym te rminie. 

2. postanowienia o karze umownej mogą być wprowadzo
ne do umowy wydawniczej jedynie za upr'lednią zgodć} 
Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu' 
Graficznego i Księgarstwa . Jednakże bez zgody Preza
t'ia Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Gr~
ficznego i Księgar5'twa mogą być takie pmttanowienia 
wprowadzone do umów na następujące rodzaje dzieł: . 
a) wstępów, 

-h) komentarzy i przypi·sów, 
e) liieratury pro.pagandowej masOwej, . 
d) podręczników i k~iążek dla .szkół zawodowych ł 

og6lnok5ztałcących d!itopnia licealnego, 
e) podręczników i k5iążek dla 45z:..1<.ół podstawowych, 
f) elementarzy, 

g) czytanek, 
hl wypisów :Uerackich, o ile maj.ą być stosQwane jako 

podręczniki szkolne. 
Kara umowna. przewidziana w punkcie po.przedz.ają.cym . 
wynosi 0,29/ 0 za każdy dzień zwłoki, . przyjmując za pod
stawę obliczenia wysokość wynagrodzenia twórcy. Nie 

. mpie ona jednak przewyż5zać 200/. wynagrodzenia . 

W świetle ninieJszych przepisów: 
al przez podpisanie całości dzieła do druku -:- należy ro

zumieć podpi·sanie całości dzieła do druku po WSZYlSt· 
kich korek tach, 

hl przez' przY5tąplen~e przez. wydawcę do rozpowszech(
nienia dzieła - należy rozumieć przekazanie jakiej
kolwiek części nakładu do przedsiębiorstwa państwo
w ego "Dom Książki" lub inD.ego dystrybU~Ql:~J g)ą. któ'! 

'. lego nakład jest przeznaczony_~ 
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Załącznik nr 2-

Lp. 

r 

2 

3 

r-
4 

5 

6 

7 

8 

TABELA WYNAGRODZEr'! AUTORSKICH 

Nazwa i rodzaj dz.ieła 
Nakład pod.sta;wowy 

w tysiącach 

egzeillpl.arzy 

Hono,rarium 
za arkusz autorski 

Dział I. - Literatura społeczno-polityczna . 

Literatura Gaukowa 

Literatura społeczno-polityczna 

masowa 

Literatura popularno-naukowa 

Literatura popularno-naukowa 
masowa 

Reportaż 

Wybory 

WyborY materiałów nie publi
kowanych wzglądnie archi
walnych 

Komentarze, przypisy, biblio-
grafia, indeks 

nakład jednorazowy 

40 

, 10 

-
30 

10 

10 

10 

\ , 

nakład jednorazowy 

1500 -- 1750 -- 2000 
-- 2250 - 2400 

1250 -- 1500 -- 1750 
- 2000 -- 2250 

1250 -- 1500 - 1750 
-'- 2000 -- 2250 

jak wyżej 

jak wyżej 

150 --.::. 200 -- 350 -
400, 

500 - 750 - 1000 
-- 1250 

750 - 1000 ~ 1250 
- 1500 - 1750 --
2000 . 

Uwagi 

-

t----l---------------~-----------I---~--~----~I----------------I--------------- -
nakład jednorazowy 1500- 2000 -- Wstęp do 0,5 arku~ 

sza liczy się ' za 0,5 
drkusza , powyzej 0.5 
arkusza liczy się za 
pełny arkusz 

9 Ws tępy i posłowia 
2250 

~ 

10 Tłu.maczenie literatury nauko- nakład jedmndzowy 600 - 150 - 900 
wej ", 

-----I-----~--~----_·-------------I-----~----------I-----------------I-----------------I. 
11 

" 12 

13 

H 

---
15 

16 

17 

I 

Tłumaczenie literatury po.pular
no-naukowej i społeczno-po

litycznej 

Tłumaczenie rep,ortaży 

Literatura piękna (proza) 

Literatura piękna (proza) wy
danie mCIJsowe 

Książki dla dzieci, wydanie ma
sowe 

Nowele, szkice, esseye, opo
wiadania o objętości do l ar
kusza bez względu na wiel
kość 

ZbiDry nowel, szkiców, opo
wiadań i esseyów jednego au
tora 

, 

nakład właściwy dla. 
odpowiedniego ro
dzaju twórczości 

nakład wła.ściwy dla 
odpowiedniego ro

dzaju twórczości 

450 - 600 - 750 -
900 

45{j - 600 -- 150. -
900 

Dział II. - Literatura piękna .. 

10 

50 

50 

10 

,10 

1500 - 1750 -- 2000 
-- 2250 -- 2500 

2000 - 2250 -- 2500 

2000 - 2250 - 2500 

1500 - 1750 -- 2000 
- 2250 -- 2500 

I 1500 -- 2000 -- 250°1 

Wynagr<Xlzenie za 
cały utwór ' 

• 

; 

: 
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\ Nok'''' podstawowy HOUoor1łlrium Lp. Nazwa i rodzaj dzieła . w tysiącach a,rkuS'l autorski Uwagi 
egzemplarzy 

za 

18 Nowele, szkice, opowiadania, 50 2090 - 2500 .. 
-

esseye (po.z. 16 i 17), wydanie 
masowe 

19 Poezja (za jedną linijkę) 5 6 - 8 - 10 ~ 12 I l- I 

20 Drobne utwory poetyckie do 8 5 , 50 - 100 I Wynagrodzenie 'za 
linijek cały utwór 

21 Poezja (za jedp.ą ·linijkę), wyda- 15 - 8 - 10 - 12 - 15 I nie ma5'Owe 

,~ Utwory sceniczne' (proza) nakład jednorazowy 1500 - 1750 - 2000 ~ 
- 2250 - 2500 --. 

23 Utwory sceniczne wierszowane nakład jednorazowy 6 - 8 - 10 - 12 
I 

(za jedną linijkę) 
1- ' 

2" Utwory poetyckie dla dzieci 15 8 - 10 - 12 
, 

t-

25 Drobne utwory dla dzieci (pro- 30 1000 - 1500 ...c.. 2000 Wynagrodzenie za .\ 

za do 1/, arkusza, poezja do - 2500 cały utwór. 
100 linijek) Dotyczy utworów 

-dmkowanych w od~ 
dzielnej książce. 

26 Komentarze, przypisy, biblio- nakład Jednorazowy 600 - 750 - 1000 -
grafia, teksty do albumów 1250 - 1500 - 1750 

- 2000 . --
21 Wstępy krytyczne, przedmowy, nakład jednorazowy 1500 - 1750 - 2000 Objętość do 0,5 a:r- ' 

posłowia - 2250 kusza ' liczy eię za 
0,5 arkusza, do 1 ar-

, kU5,za liczy się ta 
pełny arkusz 

I-
18 Antologia i wybory (proza i po- naKład jednorazowy jak z,a odpowiednią 

ezja) ' twórczość 5{j'J/o wy-
nag,rodzenia 

~ Adaptacja d opnacowanie lite" nakład właściwy dla 600 - 8'00 - 1000-
rackie odpowiedniego ro- 1200 

dzaju twórczości 
-

30 Tłumaczenie literatu-ry pięknej jak wyżej 500 - 700 - 900 
dziecięcej (proza) --

II Tłumaczenie literatury pięknej Jak wyżej 500 - 100 - 900 W wyj ątkowych 
(proza) przypadkach 1000 

. , 

j 

, ) 

32 Tłtumaczenie literatury pięknej Jak wyżej 150 - 900 - 1000 -
z języków orientalnych (pro- 1200 

- za) 

33 TłumilCzenie poezji (za 1 linijkę) jak wyżej 6 - 8 - 10 

~ 
34 Tłumaczenie poezji z języków lak wyżej 8 - 10 - 12 -

orientalnych (za 1 linijkę) 
--

35 Tłumaczenie pieśni (ryczałt bez nakład jednorazowy 300 - 400 - 600 
względu na wielkość tekstu) 
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Nakład podstawowy Honorillrium L Nazwa 1 rodzaj dzieła w tysiącach :Uwagi Za arkusz autorski 
« egzempl.arzy 

-
Dział III. - Literatura naukowa 1 iachowa. 

li LiteTatura naukowa nakład jednorawwy 1500 - 1750 - 2000 
- 2250 - 2400 

3 Literatura popularno-naukowa, 10 1250 - 1500 ,- 1750 
- - 2000 - 2250 

: 

3 U teratur a popularno-naukQw&, 30 1500 - 1750 - 2000 
wydanie masQwe - 2250 

l- I-
3 Literatura fachowa na poziomie nakład jednorazowy 1250 - 1500 - 1750 " 

uniwernyteckim - 2000 - 2250 

4 Literatura fachowa na poiiQmie wydawnictwa 1250 - 1500 - 1750 

r-... średnim techniczne 10 - 2000 
wydawnictwa 

,. 
gOlspoda;rcze 2Q 
wydawnidwa 

. rolnicze 30 
inne 16 

4 Literatura fachowa dla robotni- nakład jednoraw wy 1250 - 1500 - 1750 
ków wykwalifikowanych - 2000 

4 Literatura fachowa ~ilarob()tni- nakład jednoraw wy 1500 - 1750 - 2000 
ków nie wykw~lifikowanych . 

1-

~I 
'. 

4 Literatura rpolllU'larno-farehow a wydawnictwa 1000 - 1250 - 1500 
gospodarcze 20 - 1800 

~ 

wydawnictw~ 
. 

I 
. techniczne 10 

wydawnictwa 
ToJne 50 , 
wydawnictwa 
sanita.me W 
wydawnictwa 
m·otoryzacyjne 20 -. inne 20 ł . 

4 Poradniki techniczne na pozio- nakład jednorazowy 1500 - 1750 - 2000 
roie inżynieTl!>ki~ - 2250 

t .- .. .. -
4 

/ Poradniki te·chniewe na pozio- gospodarcze 20 1250 - 1500 - 1150 -

mie średnim techniczne . 2Ó - 2000 

4 Poradniki techniczne iPopu1a:rne g05podarcze 30 1000 - 1250 -- 1500 
technkzne 20 -- 1750 - 2000 

r:~- t-- -
1250 -1500 - 1750 4 . Poradniki popularne dla rolnic- 50 

twa - 2000 
, 

4p Zbio'ry prawnicze nakład jednorazowy 100 -- 200 -- 300 c. 

~ 

4~ ; Adaptacja 1 opr.s,cow ania , nakład jednorazowy 400 -- 600 
, 

SP Naukowe edycje tek&tów :t ję.- nakład jednorazowy 600 - 150 - 900 
zyków antycznych, oriental-
nych i starOtpolskich .-

I 

.. ' 

, 

biblio- 600 '-150 -- 900 --5 Komentarze, przypisy, nakład jednora~owy 

grafie, t eksty do albumów 1250 - 1500 
" 

*, Komentarze do dzieł nauko- nakład jednorazowy 1250 ~ 1500 -- 1750 

.wych - 2000 

. , ,~. - , 
". 

\ 

, 
I 

" 

r 
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Lp 1 Nakład podstawowy Honorarium ~ .. 
Nazwa i rodzaj dzieła w tysiącach za arkusz autorski Uwagi 

egzemplarzy 

53 Wstępy krytyczne, przedmo- nakład jednorazowy 1250 - 1500 - 1750 Objętość do 0,5 ar-
wy, po.słowia do dzieł nau-

" 
- 2000 - 2250 k~za liczy się za 0,5 

kowych arkusza, do 1 arku-
" sza liczy się za peł~ 

nyarkusz 

54 Tłumaczenie literatury :n:auk()lo nakład 'właściwy dla 600 - 750 - 900 
, wej o.dpowiedniego 

dzaju twórczości 
ro-

--
55 Tłumaczenie literatury popular- nakład właściwy dla 500 - 650 - 800 

no-naukowej odpowiedniego ro-
dzaju twórczości 

-
56 Tłumaczenie literatury facho- jak wyżej 500 - 750 - 900 

wej na poziomie uni we.rsytec-
r 

kim 

57 . Tłuma·czenie literatury fachO!- jak wyżej 500 - 650 - 800 
wej na po.ziomie licealnym 

58 Thlmaczenie literatury facho- jak wyżej 450 - 600 - 750 
wo-popularnej 

, 
Dział IV. - Podręczniki. 

59 Podręczniki dla szkół wyższych nakład jednorazowy 1500 - 1800 - 2100 

I-:--- -
60 Skrypty dla \Szkół wy:iJszych nakład . jednorazowy 700, - 800 - 900 

,-

drukowane i powielane 
-- , 

61 Podręczniki, poradniki i klSią.żki nakład jednorazowy 800 - 1000 - 1250 
pomocnicze do przedmio.tów - 1500 
techniczn ych dla technikum, 
zasadniczych . ,szkółzawodo- -
wych i kursów szkolenia za-
ocznego o wą'Skiej specjalno-
ści 

62 Podręczniki, poradniki i książki 800 - 1000 - 1150 
Po.mocnicze: - 1300 
l) do przedmiotów ogólno.- 50 

kształcących stopnia liceaJlne- -. 

go, technikum i kursów szko-
lenia zaocznego, 

2) do przedmiotów powszechnej 20 
specjalności zawodowej 

-- , 
63 Skrypty d1a szkół zawodowych nakład jednorazowy 500 - 650 

- i ogólnok'S'Ztakących stopnia 
licealnego 

-
64 Podręczniki dla szkół podsta- 200 750 - 900 - 1000-

wowych - 1200 

65 Elementarze 200 600 - 750 
, 

66 Czytanki' i wypi~y litelackie dla 200 450 ...;..: 600 ' . 

szkół podstawowych 
~ 

67 Wypisy literackie dla .szkół . 50 600 - 150 
ogolnokształcących (kI. VlII-
IX) i .szkół zawodowych 

/ 
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Nakład podstawowy Honorarium , Lp. Nazwa i rodzaj dzieła w tysiącach za arkulsz autorski Uwagi 
egzemplarzy _ . 

68 Wybór pism jednego autora dla 50 250 - 350 I .szkół ' sto'pnia licealnego 

69 Fragmenty prozy ipóezji w czy- nakład jednorazowy jak za odpowiednią 
tankach polskich (utwory nie twórczość 50% wy-
pu blikow ane, przedruki) nagrodzenia 

70 Czytanki i wypisy 'w językach nakład jednorazowy 750 - 900 
obcych 

71 Podręczniki w językach obcych nakład jMnorazowy 750 - 900 - 1200 
dla ezkół podstawowych 

72 Podręczniki dla szkół stopnia nakład jednorazowy " 1250 - 1500 - 1750 
licealnego i ' szkół zawodo-
wych w językach obcych 

73 Tłumaczenie podręczników uni- nakład jednorazowy 600 - 750 - 900 
wersyteck!ch 

7. Tłumaczenie podręczników dla nakład jednorazowy 500 - 650 -800 c 

6zkół .stopnia licealnego i 
szkół zawodowych 
-----

75 Tłumaczenie podręczników dla . nakład jednorazowy 450 - 600 
.szkół podstawowych (kI. l-
VII) ---

76 Wstępy wpl'Owadzają;ce nakład jednorazowy 450 -600 - 750 - Objętość do 0,5 ar~ 
900 kusza liczy się za 

0,5 arkusza, do 1 ar-
kusza-za 1 arkusz 

, 

Dział V. - Pnekłady z języka polskiego na język obcy lub 1. języka obcego na inny język obcy. 

77 Tłumaczenie literatury pięknej nakład jednorazowy 750 - 1000 - 1250 
(proza) - 1500 

76 Tłumaczenie poezji (za l linijkę) jak wyżej 8- 10. - 12 

I 
.' 

19 TIumaczeniedz:ieł naukowych, jak wyżej 1000 - 1250 - 1500 
populaTllOo-'naukowych i fach~-
wych na poziomie uniwersy-
teckim 

-
80 Tłuma'czenie literatury fachowej jak wyżej 750 - 1000 - 1250 

na poziomie licealnym / ... 

Załącznik nr 3. 

Auto-r 
Tytuł 

Symbol 

, ·UMOWA WYDAWNICZA 

I 

• 
Dnia J I 

iN ydawcl\", a ob. 
.w. • pomiędzy zwanym w dalszym cią.gu tej umowy 

., zwanym w da1sozym ciągu tej umowy "autorem", została za. 
rta umowa na6t~ują~ej treści: . 

§' 1. Autor zobowiązuje się napi3'8Ć (oświadcza, że napi-
) dzieło pt.. . objętości 

o oło . a-rkuszy d'lltOl'9kich liCząc 

40.000 znaków drukiuskich za jeden arkusz autorski 
lub 700 wierszy poezji; lub 3000 cm~ Hu-stracji w druku. 

Tytuł dzieła może byt zmieniony wpoIozumieniu 
dawcą. . 

prozy 

z wy .. 

l, 

-
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§ 2. Autor oświadcza, że prawa wydawnicze do tego 
. I z.l.eła nie , są przez niego ani jego następców w ' niczym ogra
dczone, przenosi na wydawcę wyłączne prawo wydawania 
ego dzieła drukiem w formie książkowej i zo'boy.'iązuje się 
l Ó6tarczyć maszynopis dzieła w . . egzemplarzach oraz 
nateriał ilustracyjny w ,terminie do dnia . 

§ 3. Dzieło będące przedmiotem niniej:szej umowy po
w,inno być wykonane z zachowaniem sto.sowanych przez wy- ' 
d,wcę wytycznych dla ' autorów, a w szczególności odpowia
dać następującym warunkom: 

l) opmcowanie powinno odpowiadaćr 
a) wyma-ganiom programu '" 
b) treści zł<YŻonego konspektu ·1 

,j) włfrS'Jly materiał ilustracyjny autora powinien być przy-' 
gotowany w po'st.aci nadającej się do opracowania gra
ficznego w celach reprodukcyjnych i dosta<Iczony w. • 

. egzemplarzach; 
J) dzieło powinno zawierać spis treści, spi,s rysunków, spis 

tablic, skorowidze: ailfabetyczny, rzeczowy, chronologicz- . 
ny, indeks nazwiSlk, wykaz określeń, wykaz skrótów, 
wykaz literatu'ry, żywą ' paginę maszynopisu, 

'ł) autor obowiązany ' jest dokonać wyboru i oceny potrzeb
nych do dzieła ilu,stracji (fotografii i rY'sunków obcych). 

§ 4. Maszynopis powinien być wykonany na papierze 
p1śmiennym formatu A4 jednostronnie z interlin. ią i margine
",m szerokości około 3 cm , z lewej i 1 cm z prawej sbrony I 
lawierać 31 wierezy , (65 znaków w wierszu) na stronie ma-
.zynapisu. ' 

Do maszynopisu powinny być dołączone pi,semne wy
J~nienia niezbędne dla należytego rprzygotowania . dzieła 
(tekstu, materiału illi'stra'cyjnego ttp.) do druku i do jego wy
dania oraz mogą być dołączone uwagi autora dotyczące pOI
Żlłdanej wysok~ośd nakładu i spOlSobu wydania dzieła (układ 
gra.fi'czny, szat d zewnęt,rzna itp.), z&sada ta ma analogiczne 
tastosowanie do materiału ihwtracyjnego i rysunkowego au~ 
t(,.ra. W przypadku dostarczenia mdiSzynopi,sów w ilości 
mniejszej niż to przeWiduje § 2 umowy albo gdy z winy au
~,ra zachodzi koniecznoś,Ć przepisania na ma:!!zynie w całości 
lub w częŚoCi, koszty przepisania obciążają autora. 

. § 5. Wysokość nakładów poszczegó.lnych wydań oraz ich 
liczbę, 6iposób wydania i cenę katalo,gową egzemplarza uS'ta
la wydawca. 

§ 6. 1. 
'VI ilości 

iIDści 

Wynagrodzenie autora za nakł,ad podstawowy·: 
egzemplarzy strony, ootalily w wy.so

za jeden arkusz !lu,toI'ski. 

Wynagrodzenie to zostanie wY'Pła'cone w sposób nastę-

pujący: 

a) do • • • , Ofo całości wynagrodzenia umownego 
. • • . . . w ciągu dni 15 od dnia podpiiS<W-

, nia umowy wydawniczej, ' 
' b) 5f'Jlio wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia przy ją

cia tek,SItu przez wydawcę z potrąceniem zaliczki wy
płaconej z-godnie z lit. a), 

c) 4fl/o wynagrodzenia w ci1l9U 15 dni od dnia pod:pLs,a
nia do druku całości dzieła, 

d) 1 (jJ/o wynagrodzenia w ' ciągu jednego mies.iąca od 
dnia przySItąpienia do rOZiPowszechnienia dzieła. 

Wynagrodzenie autora obejmuje w8zelkie koszty zwią
'~ane oz wykonaniem pracy i d,o,starcz.eniem. masz~opLsu z 

! y.,ł1l!snym materiałem iluS1tracyjnym i wyjaśmenirulll, doko
panie wyboru oraz oceny potrzebnych ~ustra,cjl: fotografii l 
tysunk.ów obcych (§§ 3 t 4) oraz przepTowadzem.ie jednej ko
tekty , autorskiej. 

2. Wytsokośc ' i ~Mady wynai}wdzenia autora . za nalStępne 
4\-6kłady podstawowe l wznowienia dzieła 6itrony U5taJiły zgo-

dnie z ogólnymi zasoadami zawierania umów o wydanie' w, 
fonnie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodo
wych (załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady. Ministrów 
z dnia 11 czerwca 1955 r. - Dz. U. Nr 32, poz. 190). 

§ 7. Oprócz wynagrodzenia autor otrzyma ... egzempla
rzy aut orskich nie przeznaczonych do sprzedaży. Egzemplarzy 
tych nie wlicza się do nakładu podstawowego, us'talonego dla 
określenia wynagrodzenia autora. . 

§ 8. Wydawcy pr.z:ysługuje praw-o wykonania bez wy~ 
nagrodzenia .... egzemplarzy przeznaczonych na cele roz
powszechnienia i propagandy dzieła oraz na uzupełnienie 
braków, defektów itp. zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 10 
lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234). 

' § 9. Wydawca obowiązany Jest pisemnie zawiadomić au-' 
tora o przybliżonym terminie korekty autor,skiej. Autor po 
otrzymaniu zawiadomienia powinien niezwłocznie z:awiado
mić wydawcę, czy korektę przeprowadzi osobiście, czy tel 
upoważnia do jej przeprowadzenia osobę trzecią. W tyin osta", 
tnim przypadku auto'! podaje imię, nazwil5'ko i adres upowa.
żnionego. W razie niewykonania korekty przez autora lub 
osobę przez niego upoważnioną wyd~wca może powierzyć 

wykonanie k0rekty osobie przez siebie' wybranej. Koszty za-
, stępczej korekty autor,skiej ponosi autor. Autor lub jego za
stępca obowiązani są wykonać korektę oraz dostarczyć tekst 
wydawcy w &posób pr]:ez niego wskazany. Przeprowa&lzenia 
i zwrot korekty powinny nastąpić w teIminie nie. dłuższym 
niż jeden dzień na jeden atkusz druku; termin zwrotu liczy 
lliię od dnia na.stępnego po otrzymaniu przez auto,ra tekstu do 
korekty. Autor przyjmuje dó wiadomości, że wydawca obo
wiązany jest do wypłucania kar umownych drukarni za prze
trzymanie korekt i zobowiązuje się wynagrodzić wydawcy 
szkodę, jaka inoże powstać z powodu przekrocźenia tych ter. 
minów przez autora lub upoważnioną przez niego osobę. 

§ 10. Autor ponosi koszty zmian dokonanych przez nie~ 
go w dziele po rozpoczęciu składania, jeśli koszt w;ywołany 
zrilianą przekracza 3% . złożonego materiału, a zmiany nie 19~ 
nrustęps,twem okoliczności niezależnych od autora. 

§ 1 l. Jeżeli autor nie do'Starczy dzieła w terminie prze
widzianym ninieJszą umową, wydawca może albo przedłużył 
termin wykonania albo odstąpić od umowy. PrzedhlŻenle ter~ 
minu lub odstąpienie od umowy powinno być stwierdzone pi
smem. 

W przypadku odstąpienia od umowy oz powodu ' nied'o
BtaTczenia dzieła p~ez autora autor obowiązany jest zwróci4 
wydawcy otrzymaną zaliczkę. 

,Jeżeli -autor przewiduje, że nie będzie mógł dotrzymaó 
te,rmmu wyznaczonego przez wydawcę, powinien o tym za
wiadomić bezzwłocznie wydawcę, proponując odpowiedni: 
termin dodatkowy. 

Wydawca powinien o powziętej ostatecznie decyzji za
wiadomić autora w cią.gu 14 dni od otrzymania zawiadomie
ni,a. 

§ 12. Wydawca obowiązany jest zawiadomić autor.a pl .. 
smem poleconym, wysłanym w ciągu okresu przeznaczonego 
na przyjęcie dzieła, to jest w ciągu .. " tygodni - miesięcy, 

licząc od dnia otrzymania całości dzieła, czy przyjmuje dostar
czony tekst, czy go nie przyjmuje, czy też uzależnia ' przyjęcie 

od wprowadzenia przez autora w wyznaczonym terminie okre_ 
ślonych zmian i uzupełnień. Niewysłanie zawiadomienia, 
o którym mowa wylej, jest równoznaczne z przyjęciem dzieła. 

§ 13. Jeśli wydawm uzależni przyjęcie' dzieła od Wpro
wadzenia przez autora określonych •. pop'rawek, zmian i uzu· 
p~łnień, autor obowiązany jest w ciągu 7 dni od otrzymanIa 
zawiadomienia z żądaniem wydawcy odpo~iedzieć, czy wy
kona popt,awki, zmiany 1 uzupełnienia. Brak odpowiedzi w tym 
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rminie je51t równozn~czny z Wyrażeniem zgody na wprowa
zenie zmian i uzupełnień w wyznaczonym terminie. Wyda w
a jest obowiązany dokonać oceny otrzymanych zmian i uzu~ 
ełnień w ciągu .. " od dnia o~rzym,ania poprawionego dzieła. 

§ 14. Wydawcy przysługuje prawo dokonania w poro
o mieniu Z autorem koniecznych zmian 1 przeróbek w do-
. tarcz'onym Q.ziele. o 

§ 15. W przypadku nieprzyjęcia dzieła przez wydawcę, 
mowy dokonani(j. poprawek bądź niawykonania ich w okre-. 

o lonym .terminie .p·rzez autora lub po uznaniu przez wydawcę, 
, e dokonane poprawki nie dają pods'tawy do przyjęcia dzieła, 

ydawca może odstąpić Qd umowy bez udzielenia . dalszych 
odatkowych terminów. Jednakże w tym przypadku suma 
ierwszej zaliczki (§ 6 ust. 1 lit. a) przepada na rze!;:z al\ltora. 

§ 16. Wydawca obowiązany jest zakończyć druk dzieł·a 
• • . . .. . . . licząc od dnia przyj ęcia dzieła. 

§ 17. 1. Jeżeli w terminie ustalonym w umowie wydaw-
kzej wydawca nie ukończył druku dzieła, jest on obowiązany 
ciągu 15 dni od upływu tego terminu wypłacić autorowi 

oz.ostałą część wynagrodzenia. Autor może w powyższym ' 
rzypadku, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenIa, odo, 
ąpić Od umowy, lecz dopiero po ' bezskutecznym upływie ter
inu dodatkowego wyznaczonego wydawcy na dókończenie 

Ui termin ten nie może być krótszy od jednego TOKU. 
2. Przepis ust. 1 s'losuje się o<lpowiec1nio w przypadk~1 

dy' pomimo ' ukoi'}.~enia druku dzieła w terminie ustalonym. 
umowie wydawca w ciągu 6 miesięcy nie przystąpi do roz.. 

owszechnienia dzieła. 
§ 18. Wydawcy przysługuje prawo odstąpienia od wyda

ia lub rozpowszechnienia dzieła . w każdym stadium pracy 
ydawniczej. W przypa4ku odstąpienia od wydania lub TOZ
owszechnienia dżieła wydawca powinien wypłacić autorowi 

umówione wyna.grodzenie. Autorowi w tym przypadku n ie 
przysługuje odszkodowanie za liamo odstąpienie od wydania 
lub rozpowlszechnienia dzieła. . 

§ 19. Wydawca obowiązany jest zawiadomić autora o za1 
miarze drukowania nilJStępnego wydania. Autor w ciągu 7 dn. 
od daty otrzymania zawiadomienia może sprzeciwić się wyda.. 
niu. W tym przypadku umowa rozwiązuje się bez wzajem~ 
nych roszczeń stron z tytułu Tozwiązania umowy. 

§ 20. Jeżeli wydawca po wyczerpaniu nakładu oświad;'1 
czy, że nie z.amierza drukować nowego wydania lub nie przy ... 
stąpi do druku , nowego wydania w ciągu 6 miesięcy od dnia 
wezwania go przez autora, autorowi przysługuje prawo robo 
wiązania umowy. 

§ 21. Wydawcy przysługaje prawo przeniesienia na os~ 
bę trzecią uprawnień i obowiązków wynikających z tej umOo! 
wy. 

§ 22. WszYJStkie zmiany 1 uzupełnienia niniejszej umowy: 
wylna.yają formy pisemnej. 

§ 23. Wszystkie spory mogące wyniknąć pomiędzy str~ 
nami z' tytułu niniej.szej umowy TO'L>Strzygane będą przez sądy: 
rzeczowo właściwe w siedzibie wydawcy. ' ' 

§ 24. Umowa wolna jest od podatku od ndibyo1{l praw ma. 
jątkowych na zasadzie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz U. 
z 1951 r. Nr 9, po~. 74). 

§ 25. Umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmil\~ 
cyeh egzemplarzach: dwóch dla wydawcy i jednego dla au. 
~ ~ 

.łł'.l ... ' •.. ·'l 

(autor) 

Tłumacz 

Aulor 
Dzieło 

Nr kol. 

, ł 1 . , ..... 
(wydawca) 

"IIIłt!' 

l I I I I .1 I I I J • 

I l I I I J • • • I • 
-~ . 

l ł l 

UMOWA 

• , • z siedzibą w (zwany w dal,gzym ciągu tej umowy 
,wydawcll") i ob. , I \ • zam. I I I • (zwany w dalszym ciągu tej um()~ . 

y "tłumaczem") stwIerdzają. :!e w dniu dzitSiejszym została z-awarta umowa treści następującej: 

§ 1. Tłumacz zobowiązuje się wykonać {oświadcza, że wy- l marginesem szerokośoi 3 cm z lewej ~trony i 1 cm ~ prawe} 
onał) tłumaczenie z j ęzyka. . . . . . .• na język p01ski dzieła strony i zawierać 31 wi'efl.';'ZY (65 znaków w wierszu) n .. stronił 
u tora . pt. , maszynopisu. I 

bjętości okQ~o . .. arkuEzy autorskich licząc 40.000 Do maszynopi.su powinny być dołączone pisemne wyja~~ 
aków druka<fskich z·a jeden arkusz autorski ;prozy lub nienia niezbędne dla należytego przygotowania tłumaczenIa 

00 wierszy poezj i i maszynopis tłumaczenia w • • • eg- (tekJstu, materiału ilustracyjnego itp.) do druku i do tego w'fvt 
~mplarzach dosltarczyć do dnia . •. • dania or·az m09ą być dołączone uwagi tłuma·cza dotyczące p~ 

§ 2. Tłumacz oświadcza, że prawa wydawni~ze do tego tłu- żądanej wYlSokości nakładu i sposobu wydania tłumaczeni4 
aczenia nie są przez niego ani jego następców w niczym (układ g'raficzny, szata zewnętrzna itp.).'vV, przypadku dostatif', 

graniczone i przenosi na wydawcę wyłączne prawo wydawa- czenia m&Szynopisu w ilości mniejszej niż to przewiduje § . 
ia tego tłumaczenia drukiem w fO'fmie kJsiążkowej. umowy albo gdy z winy tłumacza zachodzi konieczność prz~ 

pisania dzieła na maS'lynie w całości lub w części, kos·zty prze. 
§ 3. Tłumaczenie będące przedmiotem niniejszej umowy' pisania obciążają tłumacz.a. o • ~ 

winno być wykonane z zachowaniem stosowanych przez § 5. Wysokość nakładów poszczególnych wydań oraz ic~ 
ydawcę wytycznych dla tłumaCZy (a w szczególności odpo- liczbę, spo,sób wydania i cenę katalogową egzemplarza ustala 
;i~dać nastl}pującym wa.runkom szczególnym • • • • .• )}. wydawca. 

§ 4. Maslynopis tłumaczenia powinien być wykonany na § 6. 1. Wyna'grodzenie tłumacza za, nakład podstawowy VI. 
apierze piśmiennym formatu A. Jednostronnie z interlinilł Hooci ..•.. egzemplarzy st'rony usltaliły w wY\\llOkośoi .... ~ 

- - - '" ~,~~'.. . .-., . - " , •.... za jeden arkusz autorski. Wynag:ir~~~nle to zo:stan~ 
~i w.~pfo~ .~;illłł-' lV}'P.lacQn • . :w spo:sób nd$t~puj'lCYl . .~- . 

/ 
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aj .... % wynagrodzenia w ciągu dni 15 od dnia pOdpisania 
umowy wydawniczej, ' 

bl 50% ' wynagPOdzenia' w ciągu dni , 15 od dnia przyjęc(a 
tekstu przez wydaw.cę, z potrąceniem zdliczki wypłaconej 
zgodni-e z lit. a). 

cJ 40ul. wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia podpisania do 
druku całości dzi~ła, . , - , 

d) 1011/ 0 wynagrodzenia w ciągu jednego miesiąca od dnia 
przyscląpienia do rozpowszechnienia dzieJa. 

Wynagrodzenie tłumacza obejmuje wszelkie koszty zwią
fane z wykonaniem pracy i dO'Sltarczeniem maszynop isu w spo_ 
sób zgodny z § 4 umowy oraz przeprowadzenie jednej korekty 
autorskiej . 

2. Wysokość i zasady wynagrodzenia tłumacza, za następ~ 
ne nakła.dy p-odstawowe i wZ.Q.owienia'tlUITlćlCZenia strony usta
li ly zgodnie z ogólnymi zasadami zawi'erani.a umów , o wydanie 
w tonuie k,giqżkowej dzi,eł literackich, naukowych i zawodo
w ych (załącz,ilik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 czerwca 1955 r. - Dz: U. Nr 32, poz. 190) . ' 

§ 7. Oprócz wynagrodzenia tłuma·cz otrzyma po. " , i 

egzemplarzy , autO'rskich nie p·rzeznaczonych do sprzedaży, od 
których wynagrodzenie się nie należy. 

§ 'S. Wydawcy przysługuje prawo wykonania bez wyna.-
grodzenia . ..... egzemplany prze:z.naczonych na cele roz-
powszeclm:enia i p ropagandy dzieła oraz na uzupełni€uie bIa
kó.wj defektów itp. zgodnie z aTt. 44 ustawy z dnia 10 lipca 
.1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234). 

§' 9. Wydawca oho wiązany jest pi·semnie zawiadomić tłu

macza o przybliżonym terminie korekty autors-kiej. Tł\1macz 

po' o trzYll1 aniu zawiadomienia powinien zawiadomić wydawcę, 
czy korektę przeprowadzi Qoobiście, czy t€IŻ upoważnia do jej 
pr:reprow.adzenia osobę trzecią. W tym ostatnim przypadku 
tłumacz podaje imię, nazwisko i adres upowa'Żnionego . W 'f,a
iie' niewykonania kor.ekty przez autora lub o.so,bę p1'2ez niego 
upowa'illioną wyd~wca może powierzyć wykonani@ korekty 
osobie przez' siebie wybranej. Koszty ZIHltępczej korekty :pon~ 
5i tłumacz.. TIumacz )u'Q ję~ zMttęp~a o;!xn .. i1\Z6.11i są wykonał 
kOTektę oraz dostarczyć tekst wydawcy w sposób przeż niego 
w'skazany. Przeprowadzenie 'k()rekty powinno na.s·!ttpić w ter~ 
minie' nie ' dłuŻoszym niż jeden dzień na jeden arkusz druku; ter_ 
min zwrotu liczy się od dnia następnego po otrzymaniu przeJ 
tłumacz" tekstu dokorejtty. Tłuma.a p,rzy,imuje do wiad~mo-, 
ści, że wydawca obowiąz411Y jM't do wypłacenia kar UmoW,~ 
nych drukarni za pnetrzymanie korekty i zobowilj.zuJe s-ię wy
n_grodzić wydawcy ,szkodę, jaka może 1lQw'9tać oz p<lwodu prze
kroczenia tych teImj~ów przez tłum~<:zll lub upowamionll przez 
niego' osobę. , • 

ł 10. Tłumacz ponosi kCAS'Zty ZDlian dokonanych p.rzez 
niego w dziele po rozpoczęciu składania , jeżeli koszt wywoła
ny zmianą p-rzckracza 3% złożonego materiału, li. zmiany nIe fi" 
nast9p8twem okQliczności niezależnych od thlmacza. 

§ 11. Jeżeli tłumacz nie dostarczy tłumaczenia w termi
nie przewidzianym ninieJszą umową (§ 1); wydawca może albo 
przedłużyć termin wykonania, albo odstąpić ·Qd umQwy. Prze
dhlżenie terminu lub od'!>tąpienie od umowy powinno byt 
stwierdzone pismem. 

W przypadku odśtąpienia od umowy z powodu niedo.star
czenia tłumaczenia przez tłumacza tłumacz obowiązany 

jest zwrócić wydawcy otrzymaną zaliczkę. Jeżeli tłumacz prze_ 
widuje, że nie będzie mógł dotrzymać terminu wyznaczonego 
P'fzez wydawcę, powinien o tym bezzwłocznie zawiadomić wy
dawcę, proponując odpowiedni termin dodat kowy. ' Wydawca 
powinien o powzi~tej o'statecznie decyzj i . zawiadomić tłuma
cza w ciągu 14 dni od otrzym.ania zawiadomienia. ' 

§ 12. Wydawca obowiązany jest zawiadomić tłumacz. 
p ismem pOleconym. wysIanym w Ciągu ,okresli 'czasu przezna
czon:-go na przYJę,c le tłumaczenia, to jest w ciągu ... tygodni _ 
ml~lęcy, lIcząc od otrzymania całości tłumaczenia, czy przyj~ 
~~Je ~os~aI~zony tekst, czy go nie przyjmuje, czy też uzaler
Zl11a PlzYJę~le od :vprowadzenia p rzez tłumacza w wyznaczo
nym lernll111e okr~slonych zmIan i uzupełni eń. Niewyslanie z<\" 
wIadomIema, o k torym mowa wyżej, jest równoznaczne z przy
j ęcIem tłumaczenia. ' 

§ 13. J~śli wydawca uzależnia przyj ęcie tłumaczenia od 
wprow~dze~la przez tłumacza określonych poprawek, zmian 
l uz~pe{me~, tłu~la'Cz obowiązany jest w ciągu 1 dni od otrzy
n~ama zawladoml~llIa .z żądaniem w~dawcy odpowiedżieć, czy 
\\ ykona po!>rawkl, ~nllany I uzupełnrenia. Brak odpowiedzi w 
tym ternnme Jest rownoznaczny z wyrażeniem zgody n'a wpro
w~dzellle poprawek w wyznaczonym terminie. Wydawca obo~ 
wlązany J' est d k ' • . o onac oceny otrzymanych zmian i uzupełnień 
w cIągu . . , od dnia otrzymania poprawionego 
tłumaczema. 

§ 14. Wydawcy przysługuje prawo dokonania w porozu
mieniu z tłumaczem koniecznych poprawek w dostarczonym 
tekście. 

§ 15. W przypadku niepJlzyjęcia tłumaczenia przez wy
dawc.ę, ,odmowy dokonani.a poprawek bądż niewykonania ich 
w. okres.lonym terminie przez tłumacza lub' uznania przez wy
dawcę, ze .dokonane poprawki nie dają podstawy do przyjęcia 
tłu~aczema - wydawca. może octs t ąp i,ć od umowy bez udzie-- ' 
lema dalszych,. dodatkowych terminów. Jednakże w tym prz~ 
padkusuma p Ierwszej zaliczki przepada na rzecz tłuma'cza. 

. § 16. Wy~awca oświadcza, że uzyskanie autoryzacji h.
dZIEl dokonane Jego kosztem i .staraniem. 

§ 17. Wydawca obowiązany jest zakończyć druk tłu~'!L-
czeni,a w ciągu ., licząc od dnia p,rzyjęci. 

, tłumaczenia. 

. §. 18. 1. Jeżeli w terminie 'ustalonym w umowie wydaw-
fiI.cze] wydawca nie ukończył druku tłuma.czenia, jest on obo
wIązany w, ciągu 15 dni od upływu tego terminu wypłacić tłu
ma~zowi pc>z06tał~ część wynagrodzenia. Thunacz ~oże w pOlo 
wyzuym przypadku, zachowujqc pr,dWO do pełnego wynagro-

, dzenJa: odstlł~ić od umowy, lecz dopiero po bezskutecznym 
upłY,wle , :ermmu dodatkowego wyzna'czonegowydawcy 1\. 
ukonczeme druku; termin' ten nie może być 'krótezy od jedn .. 
go roku. 

2. Przepi's liISl. 1 s;tosuje si~ odpowiednio w przypadku, 
gdy pomimo ukończenia druku thtmaczenia w' terminIe ustalo
nym w umowie w'ydawca w ciągu 6 miesięcy nie przystąpi do 
rozpowszechnienia tłumaczenia. 

§ 19. Wydawcy przy\Sługuje prawo' odstą.pienia od wya:
nla lub rozpoWlszechnienia tłumaczenia w każdym stadium 
pracy wydawniczej . W przypadku odstąpienia od wydania lub 
ro-zpowlSzechnienia tłumaczenia wydawca powinien wypłaci4 
tłumaczowi umówione wynagrodzenie. TłumaCZOwi w tym 
przypadku nie przyshlguje odszkodowanie za eamo odstąpieni. 
od wydania lub rozpowszechnienia tłumaczenia. 

§ 20. Wydawca obowiązany jest zawiadomić tłumacza o 
zamiarze drukowania następne'go wydania. Tłumacz ·w ciągu 
7 dni od daty otrzymania zawiadomienia może \Sprzeciwić 'sl, 
wydaniu. W tym przypadku umowa rozwiązuje się bez wza~ 
jemnych roszczeń str0!1 z tytułu rozwiązania , umowy. 

§ 21. Jeżeli wydawca po wyczefpaniu nakładu oświad
czy, że nie zamierza drukować nowego wydani,a lub nie przy
stąpi do druku nowego wydania w ciągu 6 miasię.cy od dni. 
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, Dziennik Ustaw Nr 3.2 

otrzymania wezwania tłumacza} tłumaczowi p,rzyfiługuje 
prawo rozwiązania umowy. 

§22. Wydawcy przysługuje prawo j)rzenie.ienia na 050-

bę trzecią uprawnień i obowiązków wynikających z tej um6-
wy. 

§ 23.W>szystkie zmiany i u'tupełnienia nllliej,s'lej umowy 
wymagają formy pisemnej. 

ł 24. \Vszelkie tipory mogące wyniknąć pomiędzy ;5trona.~ 
JIl.i z tytułu niniejszej umowy rOUli'trzygane będ4 przez 6ądy \ 
n~owo właściwe wsied:zibie wydawcy. . 

'~" . 

Poz. 190, 191 1 l~:lj . 
7+ . 

§ 25. Umowa wolna jest od podatku od nabyctapraw, 
majątkowych na za,s'adzle dekretu z dnia 31utel10 1947 r. (Dz.t14 
~ 1951. r. Nr 9, poz. 14). 

§ 26. Umowa sporządzona zl>staje w trzech jednobrzml\" 
cyeh egzemplarzach: dwóch dla wydawcy i jednego dla. tłu" 
macza.. 

JI l .. 
(tlumac7.) (wycaWCII) 
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AOZPORZĄDlENR! PRZEWODNICZĄCEGO ,AlUTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

s dnia 12 lipca 1955 r. 

W sprawie zatwierdzenia norm pailsłwowych ultal()1lych Jlr.to% 'olsJd KOBłłł<et NonaaUzacYłny, doty1:zącydl komunikacji. 

N. podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
• normach i o PoLskim Komit&cie Nmmallzacyjnym (Dz. U, 
Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowi" • 
mjllCe na całym obszarze Pań6twa następuj<\ce normy u~taIQn. 
pnez Pol.ski Iiomitet Normalizacyjny: 

Lp. - Numer normy Tytuł nO.rmy Data ustalenia normy 

" l 53/K-80050 Podsypka pod tory kolejowe. 
Kruszywo mineralne łamane. 

2 65/S-47300 Pojazdy mechanicznt!. 
Widełki cięg ieł. 

3 55/S-4730l Pojaw.y me~hanicz.no. 
OCZl:o-we zakończenia .cięyieł. 
Wymiary. 

§ 2. Od-o dnia wejścia w życie rozp()lząd~~!a ~Ie wolno 
'W zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1: 
,J) &tosować na podsypkę pod tory kolejowe kms-zywa mi~~ 

ralnego łamanego nie odpowiadającego normiewymienio
nej w § l lp. l; 

2) wyrabiać gwintowanych widełek cięgieł.t04OWaIlych w 
pojazdach mechanicznych Ilieodpowiadającyeh normie wy· 
mienionej ' w § 1 lp. 2, 

I) produkować cięgiel pojazdów mechanicznyell o innych 
. wymiarach oczkowych zakończeń, nH oki"eślanorma 

wymieniona w § 1 lp. 3. 

, 

12 listopada 1953 r. 
Z8 zmianamt z dnIa 

, 26 kwietnia 1954 r.~ 

z dnia 30 c:.zerwca 
1954 r. ! z dnia 
13 kwietnia 1955 r. 

l czerwca 195-' r. 

. 
1 herwca 1955 r. 

§ 3. Przepisów rozporz~dzen.ia nie stosuje .tę do: 
1) wyrobów przeznaczonych na ek5po-rt w tym przypadku. 

gdy zamawiający 6tawia inne warunki, 
2) prac naukowo-badawczych. 

I 4. 
1956 rl 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

Przewodniczący Państwowej KomJsj! Planowania 
GospodaTC'lego: , w z. M. Lesz 

atyczn!d 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCE90 PAI{JSTWOWEJ I\OMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

I dnia 12 lipca 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej budownictw·a. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 Illa.rea 1953 r . 
., normach i o Polskim Komitecie NormalizacyjńYm (Dz. U. 
Nr 1 S. poz. 61) zarządza się, co następujel 

§ 1. Zatwierdza się jako normę Pańs.twow~ (f N) "~pJ.&cdnll 

~ .. ~ł$ op.zar~i f~:w~ n9~ .m-ł5/~Ol~ .. PiKi U! 

f10we ceramiczne. Kla5yfikacja I wytyczne sto'sowanla", usta~ 
loną przez Polski Komitet Ncmnalizacyjny dnia 9 llpca 1955 f t 

§ 2. Rozporządzenie wch>odzi w :Łyde z dniem ogloszenilli 
21 mocą od dnia 1 sierpnia 1955 r. . 

I'I~ę)Vodniczący Państwowej Komisji Planowan.i4 
. Gos'P.()darC~eIlQI W Z. M. LeBa 


