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DZIENNIK ,USTAW 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 'LUDOWEJ 

,V ar~zawa, dnia 29 grudnia l 985 r. Nr 61 
T R E SCI 
Poz.: 

..... 

, R o Z p o R Z Ą D l E N I A R A D Y M I N I S T aO W: 

315 - z dnia 13 grudnia 19R5 r, w sprawie zasad zawierania I wykonywania um6w wydawniczych o wy-
danie utw orów w formie ksąik owej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory . 869 

316 _ \ Z dnia I J grudnia I \JUS 1. W sprawie szczegółowy cb ,zasad gospodarki finansowej Jednostek b.adaw-
elO-rozwoJ uwych 883 

317 - ~ dnld 13 grutll1la 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania, pracowników Zarządu Komitetu do Spraw 
Radia i TelewilJi .. Polskie Radio I Telewizja" . BB7 

318 - z dllla 19 grudnia \9B5 r zOlleniające rozporządze nie w sprawie podatku wyrównawczego 887 

319 - z dnIa 28 grudnia \9B5 ,r. w sprawie upoważn ienia organów IIdministracjl państwowej do ustalania 
ni ek tbrych cen urzęlluwych i Ularż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen 
regulllwa'nycb 888 

320 - z dnia 28 grudnia 1\J85 i. zm ieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych . zasad gospodar ki fi-
nansowej .' instytucji artystycznych 890 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 
321 - Mlllistra Handlu Zagranicznego z dnia 28 grudnia 19B5 r. zmieniające ' rozporządzenie w sprawi. 

prlekazania organom ddllllllislracji celnej uprawnień do zwalniania od obowiązku posiadani II po
zwolellla na' przywóz i wywóz tnwarów oraz od należności celnych w niehandlowym obrocie to
warowym Ż - zilgranicą 

322 - Ministra Pracy , Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniające rozpo rządzenie w 
sprawie, określania sposobu ustalanIa wskażnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na 
Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych 

323 - Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 grudnia 1985 r. zmieniające t<Ylporządzenie VI 
, sprawie szczegó łowych lasad obliczania przyrostu wynagrodzeJ'. i kwot obcią"Ż eń na rzecz Państwo

wegu Fundus/u Ak t)!wizacji Zawcdowej . 

315 

ROZPORZĄDZENIE RADY _ MINTSTROW 

z dnia 13 grudnia 1985 r. 

890 

891 

892 

W, sprawie z;lsad zawiNania wykonywania umów wydawnlcz.ych o wydanie utworów w formie k!lł,,+kowe' 
oraz zasad i stawek wynagradzania za Je utwory. 

. Na podstawie a'rt. 33 § l ' ustawy z dnia 10 lipca 
1952 r. o pfa wie aulorsk im (Dz. U Nr 34, poz. 234 i z 
1975 r. NI 34, poz 184) zarząd7a się, co następuje : 

Finansów oraz Ministrem Pracy, Płac i Spraw SOCJalnych. 
Wysokość stawki ' p(Jdst!łwowej na rok 1986 ustala si~ 
w wysokości 21 000 zł . 

§ l. \. Rozporządzen i e stosu je si ę do ' umów o wy
dani e w fo rmie książkowej utworów ustalonych slowem. 
zawieranych pomiędzy wydawcami mającymi siedzibę w 
Polsce a auto rami mającymi staJe miejsce zamieszk ani a 
w Pol sce, orilZ do ustalania wYSOkoŚCl stawek w ynagro
dzenia autorÓw za te utwory . 

2. W rozumleniu przepisów rozporządzenia, wyraz 
"autor" bez bliższpgo określ enia oznacza zarówno autora 
utworu oryginalnego, jak i autora opracowania cudzego 
ut woru (np . tłumaczenia . adaptacji. w y boru) . 

§ 2 Ustala się: 

1) tahel ę wynagrodzeń autorskich, stanowiącą załącznik 

nr l do rozpor7.ćHlzenia. zwaną dalej "tahe-Ią" , 

2) wzorcową umowę wydawniCzą , stanowiącą załącznik 

nr 2 do , rozporządzenia , zwaną dalej "LImową wzor
cową"· 

§ 3. t. Tabela ustdla wysokość wynagrodzeń autor
skich w procencie on ~tawki ponstawowej. 

2 Wysokość stawki pod~tawowej ustala c orocznie 
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministlem 

3. Stawka, o której mowa w ust. 2, powinna ulegać 
zmianie w taki sposób. aby jej poziom wzrasta! w stop
niu nie mniejszym niż poziom przeciętnpgo wynagr odze
nia pracowników zatrudnionyc h w jennostkactJ o"spo
darki uspołecznionej. 

4. Stawka podstawowa obowiązuje od dnia jej ogło
szenia w Monitorze Polskim. 

, §. 4. 1. Wynagrodzenie autora ustalona w umowie 
o he jmuje należność za : 

l) napisa n ie lub opracowani e utworu. 

2) p rzeniesienie praw a wydania utworu w zakr f>sie I1sta-
lonym w umowie, ~ 

3) opracowanie wytycznych do zilustrowania litworu 
I ub koncepcji ilustracji. 

4} ocenę materiału iIustracyjnf>CjO, którego Butor sam 
nie wykonał. 

5) wykonanie korekty autul ski ej. 

.~--
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l. Wynagrodzeńie autora ustalone w umowie może 
obejmować . r.ównież należność za: 

1) wykonanie ilustracji do własnego utworu, . stanowią

cych integralną część tego utworu, i za przeniesienie 
prawa ich w);dania, z wyjątkiem ilustracji, .do któ
rych stosuje się przepisy o wynag.radzaniu za wyda
nie utworów ·graUcznych, kartograficznych lub foto
graficznych, 

2) wykonanie szkiców ilustracji, które opracuje inny 
twórca, oraz za udzielenie zezwolenia na wykonywa
nie 'zależnych praw ,autorskich w zakresie wydawa
nia tych ilustracji. 

3. Wynegrodzenie za ilustracje i szkice, ,o których 
mowa w ust. 2, ustala się przez wlic.zenie ich objętości, 

wyrażonej w arkuszach autorskich, do objętości utworu 
ustalonego słowem, stosując zasady i stawki wynagra
dzania ustalone w umowie, z tym zastrz.eżeniem, że wy
nagrodzenie za szkice ilustracji jest wynagrodzeniem 
jednorazowym i ustala się je w wysokości przysługują

cej za pierwszy nakład podstawowy, zwyjąt.kiem .szki(>ów. 
do obrazkowych kSiążek'zabawek ' dlcl dzieai orazko
miksów. 

§ 5. Autorowi - niezależnie od wynagrodzenia, o ·któ
rym mowa w §4 - za dokonanie 'wyboru ilustracji tło' 

własnego utworu przysłąguje jednorazowe wynagrodze
nieustalone w odrębnej umowie według zasad i stawek 
określonych'w przepisach o wynagradzaniu :za prace wy-
dawnicze. . 

§ 6. 1. Strony określają w umowie wynagrodzenie 
autora za Jednostkę obliczeniową, przewidzianą w rubry
ce 4 właściwej pozycji tabeli, jako procent stawki' pod
stawowej, w granicach przewidzianych w rubryce 5, tej 
pozycji tabeli. " 

2. Autorowi przysługuje wynagrodzenie obliczone 
na podstawie Itawkipodstawowej obowiązującej ' w dniu 
przekazania wydania książki go rozpowszechnienia, z Zii
strzeżeniem ł 17 uSt. 2 i 3,§ 19 i 27 ust.!. 

3.· Stawka. wynagrodzenia autora za pierwszy nakład 
podstawowy wynosi 100010 . stawki ustalonej zgodnie 
z ust. l ' i 2, za drugi nakład podstawowy .800/u, za t\zeci 
nakład podstawowy 60%, za czwarty i następne nakłady 
podstav: CJ we 50010 tej stawki wynagrodzenia. jeżeli z roZ" 
porządzeni'a nie wynika nic irrne-go. 

4. Każde przekroczel}ie nakładu podstawowego uwa
ia się ża rozpoczęCie następnego nakładu. 

5. Zasady obliczania wynagrodzenia zawarte w ust. 3 
stosuje się przyjmując kolejność nakładów podstawo
'wych, . z . uwzględnieniem nakładów we wszystkich po
przednich wydaniach utworu w formie książkowej, które 
zostały opublikowane po dniu 22 lipca 1944 r. Dotyczy 
to również poszczególnych części utworu, 

6, Jeżeli nakład podstawowy został określony jii)<.o 
jednorazowy, obejmuje on wszystkie egzemplarze utworu 
wydrukowane w danym wydaniu'. 

• 
.§ 7.1. Przy ustalaniu wynagrodzenia autora bierze 

się pod uwagę 'wartość utworu oraz wysiłek twórczy wy
magany do jego powstania. 

. 2. 'Procent stawki podstawowej, przyjęty w umowie 
do ustaleni'e 'wynagrodZ~riia, może być podwyższony 
prz~z wydawcę po przyjęciu utworu. w granicach prze
widzianych 'we właśćiwej pozycji tapeJ.!, w .Tilzie stwier-

dz.enia. ze umówione wyr.;"yr.odzenie nie odpowiada wida
d0v.:ipracy autora oraz wysokiej wartości utworu , 

3. W razie zawarcia umowy o napisanie utworu 
w , języku obcym, z przeznaczeniem . do )Nydania w tym 
języku, strony mogą ustalić w umowie, że wYnagrodze
nie autora będzie wyższe, nie więcej jednak niż 030°/0, 
od najwyższego wynagrodzenid wynikającego z właści

wej pozycji tabeiL 

§ 8. 1. Jeżeli poszezegolne CZęSCl utworu wymagają 
zastosowania różnych pozycji tabeli. stosuje się do ~aż

dej z tych. części właściwą pozycję tabe li. 

2. Za przytoczone w utY-{orze teksty innych autorów 
. wynagrodzenie . autora tego utworu ustala się stosując 

procent stawki podstawowej, przewidziany we wła~ci wej 
. pozycji tabeli za wyhór, ,a nakład podstawowy i degre
sję właściwe dla utworu, w którym teksty zo§taly przy-
toczone. / 

3. Przepisów ust. t i 2 nie stosuje się: 

l) do podręcznik.ów, 

l) do obrazkowych książek - zabawek dla dzieci oraz ko
.miksów. 

'3) do komentarzy, przyplsoW. bibliografii. wsL;pów, 
'przedmów i posłowi,. jeżeli icb ' autorem jest autor 
utworu .napisan.ego prozą, do którego są Opr.dcowdne, 

"') gdy łączna objętość tekstów odmi.ennych. z wy jąt
kiem tekstów poetyckiCh, jest mnIeiszą niż 56 /0 obję
tości ' utworu, a ·teksty te są rozproszone. 

< 

-ł. Za utwory poetyckie lubic:b cz ()ści przytaczane 
w utworzenC\pisanymprozą-wynlłgrodzenie icha' ltorów 
ustala ' się stosując: 

1) przy ustalaniu stawki wynagrodzenia - ust. 1. 

2) przy .ustalaniu nakładu po'dstdwflwego ' - zasadę, że 

jeżeli łączna objętość tekstów poetyckich nie prze
kracza 25il/o objętości utworu napisanego prozą, sto
suje się nak/dd podstawowy właściwy dla teqo 
utworu. 

5. Przepisy ust. 1. 3 i 4 stosllje się do utworów ory
,yinalnych oraz do tIumaczen. 

§ 9.1. 'Wynagrodzenie za p"dręczniki wymienione 
w pozycjach 40 i 41 tabeli ustala się w zalezilo';ci od 
licżby godzin nauczania przewidzianych w ObO\VW :lllJą

'cym -programie szkolnym. 

2. Wynagrodzenie za podrcczniki: 
--' .. ' 

1) .eksperymentalne - ustala się wedł-l1g ptlz.ycji 40' 
i 41 J~belL z możliwością .stosowąnia .w./ Ilaq rd'zeń 
Z następnej grupy godzin nauczania. ' . 

i) dla .szkolnictwa , specjaJneg~ oraz sżkół polonijnych 
ustala się . podwajając wlasciwę \vynagr .,r! zonia 

przewidziane. w ·.pozycjach 40 i 41 tabeli. 

3. Wynagrodzenie rYC7:altowe autora .podrc;czriika . 
.obejmujewynagrodzenie. wymienione w§ 4 i 5 

4. Jeże!i utwór zw'till zatwierdz(lnv plZęZ Minister
:slwo Oświaty i 'Wychowania jako lpktura sźkolnai jest 
wydawany w porozumi eniu z tym ministelstw, 'm, :.st IOliy 
określają w umowie nakład podstawowy litworu WW\SO

kości pięciokrotnego nakładu podstawowego, właściwego 
dla danego rodzaju twórczości. Pr.zy ohliczaniu wyn· ' (lrO~ 
dzenia za wydanie utworu jako le'ktury szkolnej nię 

bierze. się pod uwagę liczby nakładów ';IV Poplzednich 
z:~ykłych WYdaniach utworu. 

. ' . 11 
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5. Przy ustalaniu '- wynagrodzeń autorów podręczni-
ków i książek pomocniczych wymienionych w pozycjach 

·40-43 tabeli, podręczników eksperymentalnych oraz 
podręćznikó-v dla szkolnictwa specjalnego nie stosuje 
s!ę przepisu § 7 ust. 3. 

§ 10. l. Przy obliczaniu wynagrodzenia autora 
utworu .oryginalnego za wydanie zbiorowe jego utworów 
nie bierze się pod uwagę liczby poprzednich nakładów 
posztzególrwch utworów wchodzących w skład wydania 
zbiorowego. Nakład podstawowy wydania zbioroweg·o 
ustala się jako nakład jednorazowy; przy drugim i dal
szych wydaniach zbiorowych stosuje śią odpowiednio § e 
ust. 3.· 

2. Wynagrodzenie autora utworu oryginalnego za 
zamieszczenie publikowapego w formie ksiązkowej utwo-

~ ru lub jego części w antologii lub wyborze utworów 
wielu autorów ustala się dla każdego wydania, przyjmu
jąc 50°/0 stawki wynagrodzenia ustalonej zgodnie z właś
ciwą dla tego utworu pozycją tabeli 1 stosując nakład 

jednorazowy. W razie zamieszczenia w antologii lub wy
borze utworu dotychczas nie publikowanego w formie 
książkowej, wynagrodzenie ustala si!i przyjmując 100°/, 
wyąikającego z właściwej pozycji tabeli wynagrodzenia 
za pierwszy nakład podstawowy oraz 50°/, ża resztę na
kładu jednorazowego tego wydania 1 za każde dalsie 
wyd'anie. ) -

3. Wynagrodzenie autora za zamieszczenie jego 
utworów lub ich części w wyborze wyłącznie jego włas

. nych utworóW ustala się z za.stosowaniem § 6 ust. 3. 

§ 11. Wynagrodzenie autora opracowania, o którym 
mowa w pozycjach 21-23 tabeli, za wykorzystanie w 
innym wydaniu jedynie ustalonigo tekstu ustala_ się dla 
każdego wydania w wysokości 10°/0 wynagrodzenia obU
czonego według najniższego procentu stawki podstawo
wej. przewidzianego odpowiednio w pozycjach 21-23 
tabeli i stosują~ nakład jednorazowy. 

§ 12. Przy ustalaniu wynagrodzenia 'Za teksty W 
kalendarzach, atlasach i mapach przyjmuje się nakład 
j·ednorazowy. 

§ 13. 1. Wynagrodzenie autora ra wydanie· jego 
utwwu w tłumaczeniu na język obcy ustala się stosujllc 
przepisy rozporządzenia łZ zastrzeżeniem ust. 2 i J. 

2. Kolejność nakładów podstawowych ustala si~ 
uwzględniając wyłącznie wydania w tłumaczeniu na język 
obcy, bez względu na język, . w którym zostały wydane. 
Przy ustalaniu kolejności nakładów podstawowych dla 
wydań utworu w języku polskim nie uwzględnia się 
wydań utworu w tłumaczeniu.' 

3. ,Jeżeli w jednej książce został' zamieszczony tekst 
utworu w kilku językach, autor otrzymuje wynagrodze
nie tylko za tekst w jednym języku, z tym zastrzeżeniem, 
Ż~ jeżęli jednym z tych języków jest język polski, autor 
otrzymuje wynćlgrodzenie za tekst w języku .polskim. 

§ 14. Za dokonanie przekładu zabytków języko
WyCh, utworów pisanych dialektem lub gwarą, z języ

kó w martwych i języków afroa'zjatyckich lub przekł.adu 
nd te języki tłumacz otrzymuje po przyjęciu utworu jed
norazowe wynagrodzenie dodatkowe określone w umowie 
W ,vysokości od 10% do 30010 wynagrodzenia za pierwszy 
nakład podstawowy, obliczonego według s.tawki podsta'" 
wowęj obowiązującej w dniu przyjęcia u,tworu. 

f ts. Za dokonanie zmian (np. poprawek, skrótów, 
· ctrobnych uzupelnieilj d9 dfHgiego lub dalszych wydań 

~ ~- ~ ~------------

utworu autorowI nale±y sIę odrębne, jednorazowe wyna
grodzenie. w wysokości umówionej z wydawcą, zależnej 

od wkładu pracy, płatne po przyjęciu utworu. 

I 16. 1. Podstawę końcowego obliczenia wynagro
dzenia za każde wydanie stanowi objętóśćwydrukowa
nego tekstu oraz objętość wydrukowanych ilustracji, 
• których mowa w § 4 ust. 2, wyrażona w arkuszach . 
autorskich, a w razie niewydrukowania utworu lub jego 
części podstawę końcowego obliczenia stanowi objętość 

przyjęta przez wydawcę. 

2. Arkusz autorski wynosi 40000 znaków , typogra
ficznych, 700 linijek poezji, 800 wierszy obliczeniowych 
PQ 50 znaków typograficznych lub 3000 cm2, · ilustracji. 

3. Szczegółową instrukcję dotycząaą obliczania obję

tości utworów ustala Minister. Kultury i Sztuki. 
, ~ 

§ 17. 1. Wynagrodzenie autora za pierwszy nakład 

podstawowy pierwszego wydania jest płatne w następu-
Jllcy sposób: . 

l) 25% wynagrodzenia obliczonego według stawki pod
stawowej obowiązującej w dniu zawarcia umowy ~ 
w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy, 

:l) do 900/0 wynagrodzenia obliczonego według stawki 
podstawowej obowiązującej w • dniu przyjęcia utwo
ru - w t~rminie 15 dni od dQia przYJęcia. utworu, 
z potrąceniem zaliczki · wypłaconej zgodnie z pkt 1. 

~ 

3) ..l.00% wynagrodzenia obliczonego według stawki 
podstawowej ' - obowiązującej w dniu przek1łza·nia 
książki do rozpowszechnienia - w terminie 30 dni 
od dnia przystąpienia do rozpowszechniania utW5ru, 
po potrąceniu wypłaconych zaliczek. 

2, Strony mogll ustalić w umowie, że wynagrodze-
'ni. za pierwszy nakład podstawowy pierwszego wydania 
tek~tu utworu będzie przysługiwaćautoro!D według staw
ki podstawowej obowiązującej w dniu przyjęcia utworu , 
1 będzie płatne: 

l) 25G/o wynagrodzenia zgpdnie z ust. 1 pkt ·1, , 

2) pozostała część wynagrodzenia w terminie 15 dni 
od dnia przyjęcia utworu, Z potrąceniem zaliczki wy-

'płaconej zgodnie z pkt l. 
W takim wypadku wynagrodzenie za inne niż tekst 
części utworu jest płatne w całości według zasad okreś
lonych w ust. l ' pkt J. 

3. Strony mogą ustalić w umowie, że całe wynagro
dzenie , za pierwszy naklaa podstawowy pierwszego wy
dania utworu o objętości do <ł arkuszy autorskich prozy 
lub do 200 linijek poezji lub całe wynagrodzenie za teksty 
haseł do encyklopedii i słowników będących dziełem 
zbiorowym al bo cale wynagrodzenie za pierwszy nakład 
podstawowy wznowienia utworu bez zmian zostanie wy
płacone w terminIe 15 dni od dnia przyjęcia utworu. 
W takim wypadku autorowiprzysluguje wynagrodzenie 
obliczone według 'stawki -podstawowej obowiązującej 
w dniu przyjęcia utworu. 

4. Wynagrodzenie autora za drugie i dalsze nakhdy 
podstawowe w pierwszym wydaniu oblicza się wedluą 

sŁawki podstawowej obowiązującej w dniu przystąpienia 

do rozpowszechniania utworu i jest płatne , w terminie 
30 dni od tego dnta. . 

5. Wynagrodzenie ·autora za drugie i dalsze wyda.
, Dla · utworu jest płatne w następujący sposób: 

l) JeżeU · utwór jest wydawaily bez zmian ~ 90% · wy
nagwdzenia ia pi~rwszy nakład · podstawowy, obli-

I 
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czonego według stawki podstawowej obowIązującej 
w dniu podpisania umpwy, w terminie 15 dni o~ 
dnia podpisania umowy, pozostała część wynagro
dzenia obliczonego według stawki podstawowej obo
wiązujątej w dniu , przystąpienia do rozpowsze_chr:ia-
nia utworu - w terminie 30 dni od tego ' dnia, 

2) jeżeli są wprowadzane zmiany w stosunku do po-
przedniego wydania, stosuje się odpowiednio 
ust. 1-4. 

6. Za dzień przyjGcia utw:oru uważa się dzień, w 
którym wydawca wysłał do autora zawiadomienie na 
piśmie o przyjęciu utworu, a w braku takiego zawiado

. mienia - następny dziell po upływie umownego terminu 
na przyjęcie utworu. Za dzień przystąpienia do rozpo
wszechniania utworu uważa się dzień,. w którym wydaw
ca wysłał do drukarni rozdzielnik wysyłkowy nakładu , 
w celu jego rozpowszechnienia. 

§ 18. 1. Każdy nakład pOdstawowy może być dru
kowany i rozpowszechniany przez 'Wydawcę w kilku 
seriach, z zastrzeżeniem, że prżystąpienie do rozpowszech
niania ostatniej serii danego nakładu podstawtJwego nie 
może nastąpić po upływie dwóch lat od dnia przystąpie
nia do rozpowszechniania pierwszej serii. Wynagrodzenie 
za cały nakład podstawowy wydawca wypłaca zgodnie 
z odpowiednim przepisem §17. 

2. P,rzepisu lISt. 1 nie stosu1e się, jeżeli dla utworu 
jest ustalony nakład jednorazowy. Nie dotyczy to utwo

, , rów towarzyszących, jak np. przedmowy. przypisy, in
deksy. bibliografie. 

§ 19.1. Strony mogą ustalić w umowie, te wyda-
' nie utworu może byc drukowane I rozpowszechniane ' 

w kilku rzutach wykonanych z tego $c\mego składu. Przy
stąpienie do rozpowszechniania ostatniego rzutu wydania 
nIe m?ze nastąpić po upływie dwóch lat od przystąpi~nia 
do , rozpowszechniania pierwszego rzutu. 

2. Strony mogą ustalić w ' umowie, że wynagrodzeni~ 
za drugi , lub dalsze nakłady podstawowe wydania dru
kowanego w filutach jest platne za każdy rzut osobno 
w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do rozpowszech
niania .danego rzutu według stawki podstawowej obowią
zującejw dniu przystąpienia do r.ozpowszechniania tego 
rzutu.. . o, 

3. Jeżeli ma być drukowany w rzutach utwór," któ
rego nakład podstawowy został określony jako jednora
zowy. strony określają w umowie wielkość nakładu da
nego wydania. Nie dotyczy to utworów towarzyszących, 

jak np. przedmowy, przypisy, indeksy, bibliografie. 

120. W umowie powin~ być określone t,erminy 
dostarczenia, całości utworu przez autora, przyjęcia utwo
ru .oraz wydania utworu przez wydaw,cę. 

, 
1 21. 1. Jeżeli autor 'nie dostarczy, utworu w umó

wionym terminie, wydawca może odstąpić od umowy 
po wyznaczeniu autorowi dodatkowego terminu na do
starczenie utworu, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy 
po bezskutecznym jego upływie. Odstąpienia od umowy 

. lub' wyznaczenia 'dodatkowego terminu wydawca jest 
.obowiązany dokonać na piśmie. 

'2. Wmzie .odstąpięnfa od umowy z powodu niedo
,tarczehiautworu autor jest obowiązany zwrócić wydaw
cy .otrzym,an.ą zali~zkę. 

,>-
§ 22. Wydawca jest obowiązany zawiadomić autora 

na piśmie o przyjęciu lub nieprzyjęciu utworu lub o uza
leżnieniu przyjęcia utworu od wykonania przez autora, 
w wyznaczonym jednocześnie' terminie, zmian w tekście 

I materiale ilustracyjnym utworu. określonych przez wy
dawcę. 'Niewysianie takiego, zawiadomienia vr terminie 
ustalonym w umowie na przy jęcie utworu uważa się za 
przyjęcie utworu. 

§ 23. 1. Okres przeznaczony na przyjęcie utworu 
przez wydawcę lub na stwierdzenie uzależnienia przyjęcia 
od dokonania zmian w utworze nie może przekraczać: ' 

1) dla poezji, prozy z. zakresu literatury pięknej oraz 
aktualnej literatury spo-łeczno-politycznej do 10 arku
szy autorskich - 10 tygodni, a jeżeli objętość utwo
ru przekracza 10 arkuszy autorskich - dodatkowo 
1 miesiąca dla każdych rozpoczętych 10 arkuszy. 

2) dla Innych utworów, z wyjątkiem podręczników . 

szkoll1ych, Q objętości do 30 arkuszy autorskich-
6 miesięcy. 

3) dla podręczników szkolnych i Innych utworów o 
.objętości ponad 30 arkuszy autorskich - 9 miesięcy. 

2. W razie dokonania przez autora zmian w' utworze, 
.okres przeznaczony na przyjęcie poprawionego utworu, 
nie może przekraczać połowy okresuprzewidzianęgo 

w ust. 1. 

3. Bieg termln~ na przyjęcie utworu liczy się od dnia 
dostarczenia wydawcy całości utworu przez autora. Prze
pis niniejszy slosuje się .odpowiednio w wypadktl prze
widzianxm w ust. 2. ' 

4. Na ż·ądanie autora wydaWfa jest obowiązany' 

uzasadnić nieprzyjęcie utworu. 

§ 24. W razie nieprzyjęcia . utworu przez wydawcę, 
.odmowy autóra dokonani'a w tym utworze określpnych 

przez wydawcę zmian lub niedokonania ich W" wyzna
czonym terminie, każda ze strónmoże odstąpić .od urno
wy,z tym zastrzeżeniem, że suma pierwszej zaliczki , 
(§ 17 ust. 1 pkt 1) nie podlega zwrotowi w częścIodpo
wiadającej wynagrodzeniu za 250f0dostarczonej objętości 
utworu, obliczonemu według stawki podstawowej obó
wiązującej w dniu żawarcia umowy. 

! 
ł 25. 1. Wydawca ma ' prawo dokonywania w utwo

rze koniecznych zmian wynikających z opracowania re
dakcyjnego. " 

2. Dokonywańie przez wydawcę zmian, o których 
mowa w ust. 1. po korekcie autorskiej wymaga porozu
mieniaJ: autorem, 

ł 26. 1. Okres przeznaczony na wydanie l przystą

pienie do rozpowszechniania utworu nie może przekra
czać trzech lat, licząc od dnia prżyjęcia utworu 'przez 
wydawcę, z wyjątkiem podręczników szkolnycl1, przy 
których termin ten liczy się od dnia uzyskania prZez 
wydawcę aprobaty wlaściwego naczelnego organu admi
nistracji państwowej . 

2. Przy druku utworów wymagających wyjątkowo 
dużego wkładu pracy redakcyjnej lub technicznej strony 
mogą ustalić~nny termin wydania i przystąpienia do 
rozpowszechniania utworu. 

'. 

I 
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§ 27. 1. Jeżeli w -umówionym terminie utwór nie 
został wydany i rozpowszechniony, wydawca jest obowi.ą
zany w ciągu 15 dni od upływu tego , terminu wypłacić 

Butotowi pozostałą część wynagrodzenia za pie rwszy 
nakład podsta w'owy danego wydania, obliczonego wecllug 
stawki podstawowej obowiązującej w dniu upływu te r
minu na wydanie utworu. W takim wypadku a utor , za
chowując prawo do wypłaconego mu wynagrod zenia, 
może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym 
upł y wie dodatkowego, co najmniej roczn ego teTminu 
udzi e lonego wydawcy na piśmie pa dokończenie wydania. 

2. Jeżeli wydawc.a wyda i rozpowszechni utwór, Zd

nim autor odstąpi od ' umo'wy zgodnie z usl. 1. jest obo
wiązany wypłacić autorowi wynagrodzenie zgodnie z § 6 
usl.2 i § 17. 

§ 28. Jeżeli przedmiotem umowy wydawniczej jest 
wyd anie utworu, za który autor na podstawie poprzedniej 
umowy wydawniczej zawartej z tym samym lub innym 
wyda wcą, pomimo niew ydapia utworu, otrzymał w yna
grodzenie, autorowi należy się za pierwszy -nakład pod
stawowy tego wydania 500/0 należnego wynagrodzenia. 
Za drugi i dalsze ncikłady podstawowe autor otq:ymuj. 

\ właściwe wynagrodzenie określone w · § 6 ust. 3. 

.§ 29. 1. Wydawca może wprowadzićl postanowienia 
o karach umownych za niedostarczenie przez autora 

' utworu w umówionym terminie lub niedokonilnie zmian 
określonych przez wydawcę - do. umów wydawniczych 
o następujące rodzaje utworów: 

l) wstępy, przedmowy, posłowia, komentarze, przypisy, 
indeksy I bibliografie, . 

2) podręczniki szkolne, 

3) inne utwory, których celowość wydania wymaga wy
drukowania ich w określ onym terminie. 

2. Kara umowna za każdy dzień zwlpki wynosi 
0,2% wynagrodzenia autor-a za pierwszy nakłild podsta
wowy,obliczonego według !tawki ,podstawowej obowią

zują(:ej . w dniu upływu umownego terminu na dosta r'cze-
nie utworu, jednak ni~ więcej niż 200/0 tego wynagro
dzenia. 

Pnz. 315 
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§ 30. Umowa wydi1 ".;ni cza o wyd ,mie utworu. o któ
rym mowa w § l. Z Wiln d d'l !ej "tiIDO Wą", mOŻe zawierać 
postan ow ie.nia w sp' il wach nie Un or}lllJWan ych w rozpo
rządzeniu. z zastrzeże ni·2m art. 33 § 2 ustawy z dnta 
10 lipca 1 95~ r.o (prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, 
poz. 234 i z 1975 r. Ni- 34, poz. 184). 

§ 31. Minister Kultury I Sztuki mo~e: 

l) uzupełniać tabe lę wynagrodzeń autorskich nowymi 
rodzajami utworów, 

2). udzie lać wydawcom w indywidualnych, uzasadnio
nych wypadkach zezwoleń na zastosowanie . innych 
za~ad/ określania wyn'agrodzeń i stawek oraz %and 
zawi erania . i wykonywania umów niż przewidzlan. 
w rozporządzeniu. 

§ 32. 1. Rozporządzenie 

pierwsze lub dalsze wydania 
jego wejścia w życie. 

stosuje się do umów o 
utworów, zawartych po dniu 

2, Do l!mów zawartych przed dniem wejścia w życi. 
rozporządzenia stosuje się przepisy dotychcz,,"sOWQ, z n· 
litrzejeniem ust. 3. . 

3. Przystępując po dniu wejścia w żyde . rozporzq
dzenia do rozpowszechniania utworów wydawanych na 
pod"Stawie umów zawartych przed tym , dniem:, strony 
mogą dostosować tr@ść tych umów do przepisów rozpó
rządzenia . Zmiana umowy nie może być dokonana po 
upływie 30. dni od przystąpienia do rozpowszechniani •. 

ł 33. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
I dni. 19 stycznia 1979 . r. w sprawie zasad zawierani. 
I wykon ywania umów wydawniczych .o wydanie utworów 
w formie książkowej oraz zasacl i stawek wynagradzania 
za te utwory (Dz: U. Nr 3, poz. 8, z 1~81 r. Nr 15, poz. 68, 
z 1982 r . Nr 42, poz. 277, z 1983 r. Nr 58, poz. 260 i I 

1984 r. Nr 40, poz. 212). 

§ ' 34. Rozporządzeni. wchodzi w życie z dniem 
stycznia 1986 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 

Załącznik nr l do rozporządzenia 
Rady Minlstr6w oz dnła 13 grudnia 
1985 r . (poz. 315) 
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