Umowa
o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich
zawarta w dn. ………………………………………. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie reprezentowanym przez dr Elżbietę
Sobczak, dyrektora Wydawnictwa UKSW, zwanym dalej UKSW
a Autorem………………………………………………………………………………………………...
§1
UKSW zobowiązuje się opublikować tekst autorski pt. ………………………………………………..
……………………..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
zwany dalej „artykułem” w ………… numerze czasopisma „Prawo Kanoniczne”.
§2
Autor składa oświadczenie o pochodzeniu tekstu oraz jego autorstwie według wzoru zamieszczonego
na drugiej stronie niniejszej umowy.
§3
Autor wyraża zgodę na publikację wraz z artykułem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o
swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail, podanymi w
oświadczeniu, o którym mowa w §2.
§4
Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, o której
mowa w §1, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
Wprowadzenia do pamięci komputera
Wprowadzenia do czytelni on-line
Wprowadzenia do obrotu
Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.
§5

UKSW zobowiązuje się do przekazać Autorowi 1 egzemplarz numeru czasopisma, w którym
opublikowano artykuł jego autorstwa.
§6
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.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla UKSW i dla Autora.

……………………………
Autor

………………………..
Wydawnictwo

………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………………….
(Tytuł/stopień naukowy)
…………………………………...........................................
(Instytucja/uczelnia)
Dane kontaktowe (adres służbowy):
Adres:……………..……………………………………..….
…………………………….…………………………………
Tel:………………………………………………………….
E-mail……………………………………………..………..

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że złożony do publikacji w czasopiśmie „Prawo Kanoniczne” tekst pt.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Oświadczam, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania,
wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w
odpowiedni sposób ujawniona w artykule
3. Oświadczam, że niniejszy artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest
aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

………………………
Miejsce i data

………………………………….
Podpis Autora (czytelny)

