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UMOWA WYDAWNICZA
Zawarta w Kielcach dnia …………………. roku pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego,
z siedzibą w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części umowy Wydawcą, reprezentowanym przez:
Prorektora – ………………………………
Kwestora – ………………………………
a
Panią/em ………………………………………………………………………………………………………
NAZWISKO:
IMIĘ (IMIONA):
MIEJSCE I DATA URODZENIA:
NR PESEL:
ADRES ZAMELDOWANIA:
ADRES DO KORESPONDENCJI:
EMAIL:
TEL.:
AFILIACJA:
zwanym dalej Autorem.
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§1
Autor oświadcza, że przedmiotem umowy jest artykuł: …………………...........................…………………, zwany dalej
utworem, będący rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.
Autor oświadcza, że prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową;
Autor oświadcza, że wyżej wymieniony utwór nie był poprzednio publikowany i nie została przedłożony
u innego wydawcy.
Autor oświadcza, że w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to,
iż osoby te nie będą dochodziły od Wydawcy jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a w wypadku powstania z tego tytułu
jakichkolwiek zobowiązań po stronie Wydawcy zobowiązuje się zwolnić Wydawcę z tych zobowiązań, w szczególności
poprzez zapłatę Wydawcy kwoty odpowiadającej wysokości tych zobowiązań oraz ewentualnych kosztów sądowych, pod
warunkiem iż Wydawca działa zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
Autor oświadcza, że udziela Wydawcy licencji w zakresie:
1) jednokrotnego opublikowanie utworu w czasopiśmie pt. Studia i Materiały. „Miscellanea Oeconomicae”
2) udostępnianie utworu jego tłumaczeń, streszczeń (abstraktów), słów kluczowych i tłumaczeń osobom trzecim poprzez
sieć Internet w celu umożliwienia oglądania/czytania i/lub kopiowania treści utworu, tj. wszystkich elementów do
niego należących (w szczególności tytuł, autor, tekst, elementy graficzne - zdjęcia, wykresy, schematy, grafiki, filmy,
nagrania, etc.), przy czym przez kopiowanie rozumie się zapisywanie przez użytkownika udostępnionej zawartości na
wybranym przez użytkownika nośniku informacji.
3) umieszczenie artykułu i jego streszczeń (abstraktów) na stronie internetowej Wydawnictwa
4) rozpowszechniania na zasadach licencji Creative Commons (CC-BY-NC). Treść licencji dostępna na stronie:
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode
5) utrwalania utworu na wszelkich nośnikach elektronicznych i przy użyciu wszelkich technik informatycznych, a także
zmiany formatu zapisu elektronicznego (bez zmiany zawartości treści), w celu niezbędnym do korzystania z licencji
w zakresie wskazanym w punktach 2) - 4) powyżej.
Licencja określona w niniejszej umowie zostaje udzielona nieodpłatnie (tj. bez prawa do honorarium autorskiego na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 6), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Wydawca jest uprawniony do udzielenia dalszych sublicencji w zakresie wskaznym w ust 5 pkt. 2) i 3) podmiotom
trzecim, w szczególności prowadzącym bazy informacji naukowych.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaprzestania udostępniania utworu przez podmioty trzecie, którym
udzielił sublicencji.
§2
Rada Naukowa Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, do których został złożony utwór, ocenia utwór pod
względem merytorycznym i formalnym. Negatywna ocena utworu jest równoznaczna z nieprzyjęciem pracy do
publikacji. Praca wstępnie zakwalifikowana do publikacji jest kierowana do zewnętrznych recenzji wydawniczych.
Autor jest zobowiązany do naniesienia poprawek zgodnie z uwagami recenzentów, redaktora naukowego
i redaktora statystycznego w terminie wyznaczonym przez Radę Naukową Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae.
Redaktor Naczelny Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu utworu do
publikacji lub uzależnieniu przyjęcia do publikacji od dokonania dalszych, wskazanych zmian w tekście, lub jego
nieprzyjęciu do publikacji.
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Przyjęcie artykułu do druku obliguje autora do wniesienia opłaty zgodnej z regulaminem czasopisma która na dzień
zawarcia umowy wynosi ............ zł (słownie ..................) i jest warunkiem przyjęcia utworu do publikacji i jej wydania.
Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów recenzji, składu, druku.
Opłatę należy wnieść na konto .........................., subkonto 74, w terminie do ...............
Opłata nie jest zwracana autorowi w sytuacji rezygnacji z publikacji utworu, który został przyjęty do druku, za wyjątkiem
sytuacji gdy wydawca nie poniósł kosztów wskazanych w ust. 3. W takim przypadku zwracana jest niewykorzystana
części opłaty.
Autor ponosi koszty wprowadzonych przez siebie zmian do utworu, o ile nastąpią one po rozpoczęciu prac redakcyjnych
lub przekroczą 3% objętości utworu lub spowodują konieczność ponownego przełamania tekstu.
§3
Powyższy utwór zostanie opublikowany w czasopiśmie pt. „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”. Liczbę
wydanych egzemplarzy czasopisma ustala Wydawca (uwzględniając egzemplarze obowiązkowe i egzemplarze dla
autorów poszczególnych utworów zawartych w wydaniu czasopisma)
Autor wyraża zgodę na taką publikację i nie rości sobie praw do autorstwa tytułu całej publikacji.
Wersja robocza artykułu w zostanie przekazana Wydawcy w jednym egzemplarzu wydruku oraz w postaci elektronicznej
przygotowana zgodnie z wymogami redakcyjnymi.
Wydawca dokonuje przystosowania, obróbki i konwersji pliku do formatu umożliwiającego udostępnienie utworu.
Forma utworu opracowanego przez Wydawcę oraz jego układ graficzny jest chroniony prawem autorskim i przynależy do
Wydawcy. Udostępnienie Autorowi utworu w wersji opracowanej przez Wydawcę w celu wydania utworu w innym
wydawnictwie lub rozpowszechnianiu utworu innymi kanałami dystrybucji niż wskazanymi w § 1 ust 5, może być
dokonane wyłącznie na podstawie odrębnej odpłatnej umowy pomiędzy Autorem, a Wydawcą.
§4
Wszelkie koszty związane z wydaniem i rozpowszechnianiem artykułu w czasopiśmie „Studia i Materiały. Miscellanea
Oeconomicae” ponosi Wydawca.
Wydawca zobowiązuje się rozpowszechniać artykuł ze starannością i na poziomie wymaganym dla tego rodzaju
działalności.
Autor otrzyma 1 bezpłatny egzemplarz czasopisma z utworem.
§5
Autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla udzielania standardowej
informacji bibliograficznej, w celach ściśle związanych z publikacją i rozpowszechnianiem artykułu w tym udzieleniem
sublicencji oraz funkcjonowaniem biblioteki cyfrowej.
Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem Wydawcy.
§6
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa do rozpowszechniania utworu zgodnie z
niniejszą umową.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.) oraz kodeksu cywilnego.
§8
Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej umowy, po uprzednim wyczerpaniu możliwości polubownego
rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
§9
Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wydawcy i jeden dla Autora.
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