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Umowa o publikację artykułu przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS) 

zawarta w dn. …………….. w Warszawie pomiędzy: 

Towarzystwem Naukowym Franciszka Salezego reprezentowanym przez Krzysztofa Niegowskiego, 

sekretarza redakcji czasopisma Seminare. Poszukiwania naukowe, zwanym dalej TNFS 

a Autorem/Autorami: …………………………………………………………… 

§1 

TNFS zobowiązuje się opublikować tekst autorski pt. ……………………..………………..  zwany dalej 

„artykułem” w  …..  numerze czasopisma Seminare. Poszukiwania naukowe. 

§2 

Autor/Autorzy składa/ją oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§3 

Autor/Autorzy wyraża/ją zgodę na publikację wraz z artykułem (w wersji papierowej i elektronicznej) 

danych przedstawionych w oświadczeniu, o którym mowa w §2. 

§4 

Autor/Autorzy oświadcza/ją, że udziela/ją TNFS nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie 

z artykułu, w całości, jak i w części, określonego w §1, na wszystkich znanych polach eksploatacji, 

o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym 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; 

6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych; 

7. Rozpowszechniania artykułu na zasadach licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 

Międzynarodowe. 

§5 

TNFS zobowiązuje się przekazać każdemu Autorowi po 1 egzemplarzu numeru czasopisma, w którym 

opublikowano artykuł jego autorstwa (jeśli czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej) oraz pliku PDF 

zawierającego artykuł w formie „do druku”. 

§6 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze 

polubownej, w duchu obowiązującej w TNFS i znanej Autorowi/Autorom Polityki Open Access 

stosowanej przez redakcję czasopisma Seminare. Poszukiwania naukowe. W przypadku braku 

porozumienia, spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby TNFS. 

§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla TNFS i dla 

Autora/Autorów. 

.………………….       …..…………………………........ 
Autor/Autorzy         TNFS   


