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UMOWA WYDAWNICZA 

 

zawarta w dniu …………………………………… w Ostrowcu Św. 

między: 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Św.,  

ul. Akademicka 12, reprezentowaną przez Rektor ………………………………………………………………., zwaną 

dalej Wydawcą, 

a: 

………………………………………………………………………. NAZWISKO IMIĘ IMIONA) 

………………………………………………………………………. MIEJSCE I DATA URODZENIA NR 

………………………………………………………………………. PESEL 

…………………………………………………………………………………. …………………………. ADRES ZAMELDOWANIA 

…………………………………………………………………………………. …………………………. ADRES DO KORESPODENCJI 

zwanym dalej Autorem, o następującej tre-

ści: 

 

§  1  

1.   Autor oświadcza, że jest wyłącznym autorem/Współautorem1 artykułu o tytule 

……..……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Autor oświadcza, że posiada prawa autorskie do wskazanego wyżej artykułu. Autor zapewnia, że 

nie zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań, które by ograniczały lub wyłączały jego prawo do przeniesie-

nia przysługujących mu praw na Wydawcę. 

3. Autor oświadcza, że artykuł stanowi dzieło w całości oryginalne, nie narusza praw autorskich osób 

trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od zapożyczeń oraz że 

nie zachodzą inne okoliczności, które mogłyby narazić Wydawcę na odpowiedzialność wobec osób 

trzecich z tytułu wydania i rozpowszechniania artykułu. 

 

§  2  

1. Powyższy utwór zostanie wykorzystany w Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki 

Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie. Autor wyraża zgodę na taką publikację i nie rości sobie praw 

do autorstwa tytułu całej publikacji. 

2. Wersja robocza artykułu w zostanie przekazana Wydawcy w jednym egzemplarzu wydruku oraz w 

postaci elektronicznej w formacie dokumentu Microsoft Word. 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić 
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§ 3 

1. Autor udziela licencji nieodpłatnej na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony obejmu-

jącej prawo do wydawania artykułu drukiem, tłumaczenia artykułu na języki obce i do jego rozpo-

wszechniania  w postaci: 

a) drukowanej, 

b) cyfrowej na nośniku (płyta CD / DVD), 

c) elektronicznej na stronach internetowych Wydawcy lub stronach prowadzonych w imieniu 

Wydawcy w celu udostępniania wydawnictw naukowych, 

d) za pośrednictwem bazy e-Publikacje …….  

Licencja udzielona dotyczy publikacji wymienionej w § 2 ust. 1. 

2. W ramach elektronicznych form publikacji, o których mowa w § 3 ust. 1, Wydawca ma prawo do: 

a) zmiany formatu pliku, w jakim pierwotnie została zapisana kopia cyfrowa, bez zmiany jej treści, 

b) zwielokrotnienia cyfrowej kopii artykułu techniką cyfrową (kopiowanie), 

c) wprowadzania cyfrowej kopii artykułu lub jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera, 

d) wprowadzania cyfrowej kopii artykułu lub jego części do pamięci komputera i dokonywania zwielo-

krotniania w formie wydruku komputerowego, 

e) rozpowszechniania cyfrowej kopii artykułu lub jego części on-line bez ograniczeń w zakresie dostępu. 

3. Wydawcy przysługuje wyłączne prawo do decydowania o wysokości nakładu, formie i szacie gra-

ficznej, w jakiej artykuł zostanie wydany oraz do wznowień wydania artykułu. 

4. W przypadku publikacji elektronicznych Wydawca zobowiązuje się zadbać o odpowiednie zabez-

pieczenie artykułu przed modyfikacją udostępnianej treści. 

5. Ze względu na brak możliwości zabezpieczenia publikacji elektronicznych przed kopiowaniem, wy-

drukiem i zapisywaniem na lokalnych dyskach użytkowników, Wydawca nie odpowiada za nieupraw-

nione lub niezgodne z prawem wykorzystanie kopii cyfrowych artykułu. 

 

§ 4 

1. Wszelkie koszty związane z wydaniem i rozpowszechnianiem artykułu ponosi Wydawca. 

2. Wydawca zobowiązuje się rozpowszechniać artykuł ze starannością i na poziomie wymaganym dla 

tego rodzaju działalności. 

§ 5 

Autor dokona korekty autorskiej artykułu dostarczonej mu przez Wydawcę w formie elektronicz-

nej. Korekta ta winna być dokonana w terminie 10 dni od daty wysłania Autorowi artykułu w celu 

dokonania korekty. Odmowa wykonania korekty przez Autora bądź przekroczenie przez Autora 

terminu jej -wykonania będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie artykułu w wersji 

przesłanej Autorowi do korekty. 

§ 6 
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Wydawca przekaże Autorowi bezpłatnie jeden egzemplarz każdego drukowanego wydania perio-

dyku, w którym artykuł zostanie zamieszczony. Egzemplarze te nie mogą być przez Autora sprze-

dawane. 

§ 7 

Bez uzyskania pisemnej zgody Autora Wydawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obo-

wiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

§ 8 

W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta dotyczy, zobowiązana jest bez-

zwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę w formie pisemnej. 

§ 9 

Autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla udzie-

lania standardowej informacji bibliograficznej, w celach ściśle związanych z publikacją i rozpo-

wszechnianiem artykułu oraz funkcjonowaniem biblioteki cyfrowej. 

§ 10 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej 

Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym eg-

zemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

W imieniu Wydawcy 

 

Autor 


