Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Umowa wydawnicza Nr ….
zawarta w dniu ……... pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, w imieniu którego działa Dziekan Wydziału ……….. - ……………. , zwany
dalej „Uniwersytetem” i Dyrektor Wydawnictwa UKSW - ……………………………………
a Kierownikiem projektu - ……………..
zam. w ……………………………….., zwanym dalej „Kierownikiem projektu”
o następującej treści:
§1
1. Uniwersytet powierza wykonanie realizacji projektu w ramach dotacji na utrzymanie
potencjału badawczego/dotacji dla młodych naukowców*, a Kierownik projektu
zobowiązuje się go wykonać i przedłożyć opracowanie tematu ……………………………
2. Niniejsza umowa dotyczy opublikowania przez Wydawnictwo UKSW książki pod tytułem,
o którym mowa w ust. 1, zwanej dalej „Dziełem”.
3. Przy wykonywaniu niniejszej umowy stosuje się przepisy zarządzenia w sprawie zasad
wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie
potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich oraz przepisy dotyczące
Wydawnictwa UKSW, w tym wytyczne dla autorów dostępne na stronie internetowej
Wydawnictwa UKSW.
§2
Komisja Wydziałowa ds. Badań Naukowych na realizację projektu, o którym mowa
w § 1 ust. 1 przyznała kwotę ……………. (słownie: ………………).
§3
1. Dzieło winno być przygotowane przy wykorzystaniu procesora tekstu (Word 6.0 lub wyżej)
i przekazane w formie wydruku komputerowego w trzech kopiach oraz na nośniku
magnetycznym.
2. Wydawnictwo UKSW ma prawo do dokonywania w Dziele koniecznych zmian,
wynikających z opracowania redakcyjnego.
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3. Dokonywanie przez Wydawnictwo UKSW zmian merytorycznych w Dziele nie jest
możliwe bez pisemnej zgody Kierownika projektu.
4. Objętość Dzieła strony ustalają na ………… arkuszy.
§4
Wydawnictwo UKSW, po ukazaniu się Dzieła, zgadza się przekazać bezpłatnie Kierownikowi
projektu ……. Egzemplarzy autorskich Dzieła.
§5
1. W przypadku nie wydania Dzieła przez Wydawnictwo UKSW, Kierownik projektu może
wydać Dzieło w innym wydawnictwie niż Wydawnictwo UKSW z zachowaniem
postanowień zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. W razie niewykonania Dzieła lub niedostarczenia go w terminie określonym w § 3 ust. 1,
Kierownik projektu nie otrzymuje dofinansowania w ramach dotacji na utrzymanie
potencjału badawczego w roku następnym.
§6
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
§7
W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
………………………………….

………………………………….

(Kierownik projektu)

(Uniwersytet)

………………………………….
(Dyrektor Wydawnictwa UKSW)

________________
*niepotrzebne skreślić

