Umowa o publikację artykułu oraz przeniesienie praw autorskich
zawarta w dn. ………………… w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie reprezentowanym przez ks. dr hab. Marka Stokłosę,
prof. ucz., Prorektora UKSW, zwanym dalej UKSW
a Autorem ……………..
zam. ……………………
§1
UKSW zobowiązuje się opublikować tekst autorski
pt. „……………………………………………………………………………………………………………………………….”
zwany dalej „artykułem” w książce: ……………………………………………………………………………..
pod redakcją …………………………………j
§2
1. Autor wyraża zgodę na publikację wraz z artykułem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji
akademickiej.
2. Autor wyraża zgodę na opublikowanie fragmentów artykułu w gazetach, czasopismach i Internecie
w celach informacyjnych oraz promocyjnych.
§3
1. W związku z przejściem na Wydawcę określonych w tej umowie autorskich praw majątkowych do utworu w
zakresie objętym niniejszą umową Autor zobowiązuje się nie wydawać bez zgody Wydawcy w żadnym innym
wydawnictwie tego samego artykułu, nawet jako współautor, w okresie 5 lat obowiązywania niniejszej umowy, czyli do
dn. ………………..
2. W wypadku naruszenia przez Autora postanowień umowy Wydawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Autora
odszkodowania do pełnej wysokości poniesionych przez Wydawcę strat.
§4
Autor oświadcza, że artykuł jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw licencyjnych czy autorskich
innych osób fizycznych i prawnych oraz że jego prawa autorskie do artykułu nie są ograniczone w zakresie objętym
niniejszą umową.
§5
Autor artykułu nieodpłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, o której mowa w §1,
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu w książce i w pliku pdf
§6
UKSW zobowiązuje się do przekazać Autorowi 1 egzemplarz książki, w której opublikowano artykuł jego autorstwa.
§7
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej a w
przypadku braku porozumienia rozpatrywać je będzie sąd właściwy dla siedziby UKSW.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla UKSW i dla Autora.

…………………………
Autor

………………………..
Wydawnictwo

