
 
UMOWA WYDAWNICZA NR .../.../20... 

zawarta w Warszawie dnia ... 

 

między 

Instytutem Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, ul. Nowy Świat 72 p. A09, 00-330 Warszawa, Regon 000326411, NIP 525-000-87-84, 

reprezentowanym przez ..., działającego/działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Instytutu, 

zwanym dalej „Wydawcą” 

 

a 

 

Panem/Panią ... 

zam. 

nr PESEL 

zwanym/zwaną dalej „Autorem”/„Autorką”. 

 

§1 

1. Autor/Autorka oświadcza, że: 

 a) artykuł pt. ... jest jego/jej pracą oryginalną i niepublikowaną oraz nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich, 

 b) przysługują mu/jej prawa osobiste i majątkowe do ww. artykułu, 

 c) uzyskał/uzyskała od właścicieli praw autorskich do ilustracji wykorzystanych w ww. artykule zgodę na ich publikację, 

 d) uzyskał/uzyskała autoryzację wszystkich przywoływanych w ww. artykule wypowiedzi osób żyjących, 

 e) zamieścił/zamieściła w ww. artykule informację o źródle finansowania artykułu oraz przedstawionych w nim badań. 

2. Autor/Autorka udziela Wydawcy zgody na upublicznienie ww. artykułu, w tym: 

 a) druk w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, 

 b) publikację w formie elektronicznej na stronach internetowych Wydawcy lub stronach internetowych wskazanych przez Wydawcę. 

3. Autor/Autorka rezygnuje z honorarium za publikację w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” ww. artykułu. 

 

§2 

1. Wydawca zobowiązuje się nieodpłatnie opublikować ww. artykuł w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, w tym: 

 a) wydrukować ww. artykuł w numerze .../20... „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, 

 b) umieścić ww. artykuł w formie elektronicznej w Internecie i udostępniać go bez pobierania opłat od użytkowników. 

2. Publikacja artykułu nie wiąże się z przeniesieniem praw autorskich. 

 

§3 

1. Jeżeli osoby trzecie wystąpią przeciwko Wydawcy z roszczeniami z powodu naruszenia w ww. artykule praw własności intelektualnej, w tym autorskich 

praw majątkowych, Autor/Autorka podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami. 

2. Autor/Autorka niezwłocznie zawiadomi Wydawcę o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie 

autorskich praw majątkowych do ww. artykułu, skierowanych przeciwko Autorowi/Autorce. 

3. Jeżeli wskutek wystąpienia z ww. roszczeniami wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące Wydawcę do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób 

trzecich, Autor/Autorka naprawi wszelkie szkody wynikające z ww. roszczeń, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z nimi. 

 

§4 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Zmiany niniejszej umowie są wprowadzane w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe rzeczowo dla siedziby Wydawcy. 

 

 
 
 

 
 

(pieczęć i podpis Wydawcy) 

 
 

 
 
 

(data i podpis Autora/Autorki) 
 


