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                   Pieczňĺ Wydawcy 

       UMOWA WYDAWNICZA DO NR …………………………….. 
Zawarta w Krakowie, dnia ééééééééééé. roku pomiňdzy: 

Uniwersytetem JagielloŒskim - Wydawnictwem Uniwersytetu JagielloŒskiego, ul. Goğňbia 24, 31-007 Krak·w, adres do dorňczeŒ: ul. Michağowskiego 
9/2, 31-126 Krak·w, zwanym w dalszej czňŜci umowy WydawcŃ, reprezentowanym przez: 

a) Dyrektora Wydawnictwa mgra Ğukasza Koc·ja, 

b) P.o. Gğ·wnego Ksiňgowego Wydawnictwa PaniŃ GraŨynň Pasternak a 

 

……………………..…………………………. adres zaméééééééééééééééééééééééééééééé.ééééééééé. 

zwanym(Ń) dalej Autorem. 

 

1. Autor dzieğa obejmujŃcego nastňpujŃcy artykuğ/y ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanego dalej Utworem, wchodzŃcego w skğad zawartoŜci czasopisma zatytuğowanego: Rocznik Kognitywistyczny.......………………………… 
oŜwiadcza, Ũe: 

a) Utw·r, kt·ry jest przedmiotem niniejszej umowy jest rezultatem jego wğasnej tw·rczoŜci i nie narusza praw ani d·br osobistych podmiot·w trzecich; 
b) jego prawa autorskie do przedmiotowego Utworu nie sŃ ograniczone w zakresie objňtym niniejszŃ umowŃ; 
c) uzyskağ zgodň od os·b, kt·rych wizerunki lub wypowiedzi, dzieğa plastyczne lub fotograficzne zostağy utrwalone w Utworze, na ich wykorzystanie 
w spos·b okreŜlony niniejszŃ umowŃ; 
d) Utw·r stanowi oryginalnŃ, nie publikowanŃ wczeŜniej pracň, kt·ra po raz pierwszy zostanie wydana w niniejszym czasopiŜmie; 
e) ponosi peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ finansowŃ i prawnŃ z tytuğu prawdziwoŜci oŜwiadczeŒ zawartych w niniejszym paragrafie. 
 
2. Z dniem podpisania niniejszej umowy Autor przenosi bezpğatnie na Wydawcň autorskie prawa majŃtkowe do Utworu w zakresie jego wielokro-
tnego wydania i rozpowszechnienia na wszelkich znanych noŜnikach na wszystkich znanych polach eksploatacji, a zwğaszcza do: utrwalenia Utworu, 
zwielokrotnienia Utworu dowolnŃ technikŃ (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych noŜnikach (w tym m.in. 
informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczeg·lnie typu internet), wprowadzenia Utworu 
do pamiňci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielo-
krotnienia Utworu, udzielaniu wszelkich licencji i sublicencji na korzystanie z Utworu, publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyŜwietlania 
Utworu, uŨyczaniu, najmu i dzierŨawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, udostňpniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnia-
nia utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu za poŜrednictwem sieci informatycznych, w szczeg·lnoŜci typu Internet. 

3. RozporzŃdzenie prawami o kt·rych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest ograniczone iloŜciowo, czasowo, jňzykowo ani terytorialnie. 

4. Autor oŜwiadcza, Ũe rezygnuje z honorarium autorskiego z tytuğu przeniesienia na Wydawcň majŃtkowych praw autorskich w zakresie wynikajŃcym 
z niniejszej umowy. 

5. Autor zobowiŃzuje siň dostarczyĺ: 

a) Utw·r wykonany pod wzglňdem merytorycznym, formalnym i jňzykowym ze starannoŜciŃ i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego typu 
utworu w formie ksiŃŨkowej; 
b) peğnŃ i ostatecznŃ wersjň tekstu w formie pliku elektronicznego w programie komputerowym i formacie wymaganym przez Wydawcň, w terminie 
do dnia podpisania umowy. 
c) kompletne i ostateczne wersje tabel, indeks·w, bibliografii, oraz spisy: treŜci, rycin, ilustracji, tablic, wykazy skr·t·w, okreŜleŒ, sğowniki podrňczne 
zamieszczone w Utworze wraz z uregulowanymi prawami autorskimi, w terminie do dnia podpisania umowy. 
d) kompletny materiağ ilustracyjny wraz z uregulowanymi prawami autorskimi (reprodukcje, fotografie, ryciny, mapy etc.) w formie nadajŃcej siň do 
reprodukcji oraz szkice ilustracji w formie nadajŃcej siň do opracowania na ich podstawie ilustracji przez innego tw·rcň, w terminie do dnia podpisania 
umowy. 
 
6. JeŨeli Autor nie speğni zobowiŃzaŒ wynikajŃcych z ust. 1 niniejszego paragrafu, Wydawcy przysğuguje prawo do odstŃpienia od umowy. 

7. Autor ponosi koszty wprowadzonych przez siebie zmian do Utworu, o ile nastŃpiŃ one po rozpoczňciu prac redakcyjnych lub przekroczŃ 3% 
objňtoŜci Utworu lub spowodujŃ koniecznoŜĺ ponownego przeğamania tekstu. 

8. Autor upowaŨnia Wydawcň do korzystania z Utworu w cağoŜci lub w postaci dowolnych fragment·w w celu promocji i reklamy. 

9. Wydawca ma prawo do dokonywania w Utworze zmian wynikajŃcych z opracowania redakcyjnego. 

10. Liczbň egzemplarzy Utworu w poszczeg·lnych wydanych nakğadach oraz spos·b wydania i cenň detalicznŃ i hurtowŃ egzemplarzy ustala  
Wydawca. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszŃ umowŃ stosuje siň odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu 
cywilnego. 

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wypowiedzenie lub odstŃpienie od umowy wymagajŃ zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŨnoŜci. 

13. Wszelkie spory mogŃce wynikaĺ z tytuğu niniejszej umowy rozstrzygane bňdŃ przez sŃdy rzeczowo wğaŜciwe dla siedziby Wydawcy. 

14. Umowa zostağa sporzŃdzona w dw·ch jednobrzmiŃcych egzemplarzach: jednym dla Wydawcy i jednym dla Autora. 

       Autor                         Wydawca 
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