UMOWA Z AUTOREM ARTYKUŁU NAUKOWEGO DO CZASOPISMA

dnia ………………………… r. pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, z siedzibą
w Katowicach, przy ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, zwanym w dalszej części umowy „Wydawcą”,
reprezentowanym przez: Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
mgr Monikę Ogrodnik
a
Panią/em …………………………………………………………………………………..…………………,
zam ……………………………………………………………………………………………………………..,
PESEL ………………………………………………,
zwaną/ym w dalszej części umowy „Autorem”,
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
1. Autor oświadcza, że stworzył utwór pt.: …………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….….., zwany dalej „Utworem”.
2. Autor oświadcza, że Utwór jest przeznaczony do opublikowania w czasopiśmie pt. ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
§2
1. Autor oświadcza, że przysługują mu pełne, niczym nieograniczone prawa autorskie do Utworu.
2. Autor oświadcza, że Utwór stanowi dzieło oryginalne i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz
że jego wydanie i rozpowszechnienie nie narazi Wydawnictwa na odpowiedzialność wobec osób trzecich.
3. W przypadku pojawienia się roszczeń z tego tytułu, Autor zobowiązuje się do wstąpienia do toczącego
się postępowania niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Wydawcę, a także do pokrycia wszelkich
kosztów, wydatków i szkód, jakie Wydawca poniósł wskutek zgłoszenia takich roszczeń.
§3
Autor przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do Utworu, na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczególności:
a. digitalizacja Utworu dowolną techniką do formatu wybranego przez Wydawnictwo,
b. utrwalanie Utworu w pamięci komputerów,
c. zwielokrotnianie Utworu techniką drukarską i cyfrową, bez ograniczeń ilościowych, w tym w postaci
książki elektronicznej, w sieciach multimedialnych (Internet, intranet), poprzez wydruk komputerowy, na
każdym znanym w dniu podpisania Umowy nośniku,
d. rozpowszechniania utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy,
na których utwór lub jego fragmenty utrwalono, oraz w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią
licencji Creative Commons CC BY-NC 4.0
e. udostępniania, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych.
§4
1. Wydawca zobowiązuje się do udostępnienia Utworu w formule Open Access, tak by każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na zasadach licencji Creative Commons:
CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe).

§5
Strony zgodnie ustalają, że Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie za stworzenie Utworu i jego dostarczenie
do Wydawcy.
§6
1. Autor oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do respektowania instrukcji wydawniczej
zamieszczonej na stronie internetowej czasopisma.
2. Autor przyjmuje do wiadomości i akceptuje brzmienie noty ©Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.
§7
1. Wydawca ma prawo dokonywania koniecznych zmian w Utworze, wynikających z opracowania
redakcyjnego.
2. W razie odmowy Autora wprowadzenia określonych przez Wydawcę zmian do Utworu albo niedokonania
zmian autorskich (poprawek, skrótów, uzupełnień, itp.) w terminie 14 dni od dnia otrzymania
stosownego zawiadomienia, Wydawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego
terminu, a w przypadku poniesienia szkody, także żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
3. Autor może zostać obciążony kosztami zmian dokonywanych przez niego w Utworze po rozpoczęciu
składu, jeżeli zakres zmian przekroczy o ponad 10% całkowitą objętość tekstu.
§8
Wydawcy przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla
siedziby Wydawnictwa.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 12
Autor wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych w celu realizacji
postanowień Umowy.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wydawcy i jeden dla
Autora.

………………………………………
Autor

……………………………………
Wydawca

