zawarta w dniu

Umowa nr ……………

pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, adres: ul. Kanonicza 25,
31-002 Kraków, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowanym przez:
1. Kwestora

2. Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej
a

........................................................................................................................................................................

2.

........................................................................................................................................................................

zwanym dalej wydawcą, reprezentowanym przez

1.

........................................................................................................................................................................
§1

Przedmiotem umowy jest określenie warunków wydania, rozpowszechniania
i dofinansowania, finansowania* przez uczelnię publikacji: naukowej, naukowo-dydaktycznej*.
Autor: ....................................................................................................................................................................
w nakładzie egzemplarzy ..............................................................................................................................

w tym przeznaczonych do sprzedaży w ilości egzemplarzy ...........................................................
1. Wydawca zobowiązuje się do:

§2

a) wydania publikacji określonej w § 1 w parametrach technicznych ustalonych
w kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz przystąpienia do jej rozpowszechniania* w terminie do .......................................................................................................................
b) zamieszczenia na odwrocie karty tytułowej adnotacji: ................................................................

c) przesłania rozliczenia kosztów wydania publikacji (według wzoru ustalonego w załączniku nr 2) wraz z fakturą VAT i egzemplarzem okazowym wydanej publikacji oraz
na żądanie uczelni z kopiami dokumentów źródłowych.
2. Strony ustalają następujące brzmienie noty copyright: ................................................................
§3

Środki przeznaczone na dofinansowanie publikacji stanowią środki publiczne i podlegają rygorom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.).
§4

1. Uczelnia zobowiązuje się do pokrycia kosztów wydania publikacji do kwoty: ..................

2. Środki o których mowa w punkcie 1 zostaną przekazane na rachunek Wydawcy: ...........

w następujących terminach:

a) 50 proc. w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy**

b) pozostałą kwotę ustaloną na podstawie rozliczenia końcowego, o którym mowa w § 2
punkt 1c umowy, w terminie do 14 dni po przekazaniu zleceniodawcy 1 egzemplarza
wydanej publikacji.

3. Przekazanie środków nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez wydawcę,
jednakże nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od doręczenia faktury.
§5

1. Wydanie publikacji zostanie sfinansowane, dofinansowane przez (nazwa jednostki
uniwersytetu): ...................................................................................................................................................
ze środków na: działalność dydaktyczną, działalność statutową, projekty badawcze*

2. Wydawca oświadcza, że pozostała część kosztów wydania publikacji zostanie pokryta
ze środków wskazanych w punkcie 6 kalkulacji.
§6

Strony ustalają następujący podział nakładu:

1. Uczelnia otrzymuje na potrzeby promocyjne i okazowe 50 egzemplarzy, które zostaną
przekazane na koszt wydawcy do dnia
2. Wydawca otrzymuje 30 egzemplarzy dla celów promocyjnych, ustawowych i sponsorów spoza uczelni oraz …………… egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży.
§7

1. Uczelnia na prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie wydawcy w
przypadku:
a) niewykonania umowy w terminie o którym mowa w § 2 ustęp 1 punkt a)

b) wykonania umowy niezgodnie z postanowieniami umowy wraz z jej załącznikami.

2. W przypadku niewykonania w całości lub w części umowy z przyczyn leżących po
stronie wydawcy zapłacona przez uczelnię zgodnie z § 4 umowy kwota dofinansowania
podlega zwrotowi na konto jednostki uniwersytetu:
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wydawca wpłaca
na rzecz Uczelni karę umowną w wysokości 10 proc. kwoty o której mowa w § 4 ustęp 1,
w terminie 14 dni od wezwania.
§8

W przypadku niewykonania w całości lub w części umowy z winy autora pobrana kwota
podlega zwrotowi na konto uczelni po odliczeniu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wydawcę.

§9

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Uczelni pokryje ona udokumentowane
koszty poniesione przez Wydawcę.
§ 10

Strony ustalają, że każda z nich może odstąpić od umowy jedynie z ważnych przyczyn,
po uprzednim powiadomieniu drugiej strony.
§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sądy właściwe dla miejsca siedziby Uczelni.
§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Wydawca, dwa Uczelnia.
Uczelnia

Załączniki:
1. Kalkulacja
2. Wzór rozliczenia
* niepotrzebne skreślić
** do 50 proc. całkowitej kwoty wyszczególnionej w § 4 ustęp 1

Wydawca

