U M O W A [wer. 20170620]
o przeniesienie prawa do wydania utworu
w Zeszytach Naukowych Gdańskiej Szkoły Wyższej

zawarta dnia ________________________ w Gdańsku pomiędzy:
Wydawnictwem Gdańskiej Szkoły Wyższej, będącym jednostką organizacyjną Gdańskiej Szkoły Wyższej, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, NIP 583-27-91523, tel. 58 305 08 12, tel. 58 308 08 89, tel. 602 130 903, e-mail: wydawnictwo@gsw.gda.pl, http://gsw.gda.pl/wydawnictwo, reprezentowanym przez
Tomasza Mikołajczewskiego – Kierownika Wydawnictwa, zwanym dalej „Wydawcą” a

Panią / Panem, zwanym dalej „Autorem”:
imię (imiona) i nazwisko:
adres do doręczeń, e-mail, telefon:
tytuł utworu:

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.
2.

3.

4.

5.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Autor oświadcza, że napisał utwór, którego tytuł zawarto w nagłówku umowy, zwany dalej „utworem” i dostarczył go do Wydawcy.
Autor oświadcza, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową i przenosi na Wydawcę
autorskie prawo majątkowe do:
a) wydania utworu drukiem, tj. do wytworzenia go techniką
drukarską, czyli wydania drukiem w formie książkowej;
b) wydania utworu w formie elektronicznej na stronie internetowej Zeszytów, tj. do publicznego udostępniania utworu tak,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym (tzw. „otwarty dostęp gratis”)
w Zeszytach Naukowych Gdańskiej Szkoły Wyższej, ISSN wersji
drukowanej 2300-9055, zwanych „Zeszytami”.
W celu realizacji postanowień wynikających z ust. 2 lit. b) strony
umowy potwierdzają, że Wydawca nie jest zobowiązany stosować
ograniczeń technicznych w dostępie do udostępnianego przez siebie
utworu, ani nie jest zobowiązany do innego ograniczania korzystania z utworu przez osoby trzecie zgodnie z właściwymi przepisami o
dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa. Udostępnianie utworu nastąpi na stronie internetowej
Zeszytów.
Autor oświadcza, że jest autorem, lub posiada autorskie prawa
majątkowe, wszystkich elementów graficznych, tj. fotografii, rysunków, schematów, wykresów itp.
Autor przenosi na Wydawcę uprawnienia do występowania w imieniu własnym przeciwko osobom naruszającym jego prawa autorskie
do utworu.

§2
Autor przenosi prawo do wydania utworu na rzecz Wydawcy nieodpłatnie.

1.
2.

§3
Wydawca nie może bez zgody Autora upoważnić innej osoby do
wydania utworu w formie książkowej.
Autor może udzielić upoważnienia innym osobom do wydania utworu będącego przedmiotem umowy, jedynie za zgodą Wydawcy.

2.

1.

2.

może od umowy odstąpić.
W przypadku wystąpienia w utworze wad prawnych Wydawca może
odstąpić od umowy i żądać od Autora naprawienia poniesionej
szkody.
§8
Autor dokona stosownych zmian wskazanych przez recenzentów
utworu lub ustosunkuje się do uwag recenzentów w sposób przez
nich zaakceptowany, by utwór został przez recenzentów dopuszczony do wydania.
Jeżeli Wydawca uzależnił przyjęcie utworu od wprowadzenia przez
Autora określonych zmian, Autor zobowiązany jest w ciągu 7 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia od Wydawcy, odpowiedzieć, czy
wykona proponowane zmiany w wyznaczonym terminie. Brak odpowiedzi Autora uważa się za wyrażenie zgody na dokonanie zmian.
§9

1.
2.

Autor, ze względu na swoje istotne interesy twórcze, może odstąpić
od umowy lub ją wypowiedzieć.
Jeżeli w ciągu dwóch lat od odstąpienia lub wypowiedzenia Autor
zamierza przystąpić do korzystania z utworu, ma obowiązek zaoferować to korzystanie Wydawcy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.
§ 10

1.

2.

Jeżeli rozpowszechnianie utworu nastąpi w nieodpowiedniej formie
albo ze zmianami, którym Autor mógłby się słusznie sprzeciwić,
może on pisemnie wezwać Wydawcę do zaniechania naruszenia.
Jeżeli Wydawca nie zaniecha naruszania, Autor może od umowy
odstąpić lub ją wypowiedzieć.
§ 11
NADZÓR AUTORSKI

Przeprowadzenie nadzoru autorskiego, w tym wykonanie korekty językowej, leży po stronie Autora. Jeżeli Autor nie przeprowadzi nadzoru
autorskiego w terminie tygodnia od dnia dostarczenia przez Wydawcę w
wersji elektronicznej przygotowanego do druku utworu (plik PDF),
będzie to oznaczało, iż wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu.
§ 12
EGZEMPLARZE AUTORSKIE

§4
Autor zobowiązuje się dostarczyć utwór wykonany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie
wymaganym do jego wydania w Zeszytach.
§5
SPOSÓB DOSTARCZENIA UTWORU
1.

2.
3.

Autor dostarczy utwór w wersji elektronicznej w postaci pliku MS
Word® (w wersji maks. 2007, DOC lub DOCX) oraz w pliku RTF,
stosując się do wymagań edytorskich.
Wymagania edytorskie – udostępnione na stronie internetowej
podanej w § 13 ust. 2 – stanowią załącznik do niniejszej umowy.
Wydawca podaje adres mailowy: wydawnictwo@gsw.gda.pl, na
który należy nadsyłać artykuły, ich uzupełnienia oraz wszelką korespondencję.

§6
Jeśli Autor nie dostarczy kompletnego (§ 4–5) utworu, Wydawca może
wyznaczyć dodatkowy termin, po bezskutecznym upływie którego, od
umowy może odstąpić.
§7
1.

Jeśli dostarczony utwór ma usterki, Wydawca może wyznaczyć
Autorowi termin ich usunięcia, po bezskutecznym upływie którego

1.
2.

Wydawca przekaże Autorowi nieodpłatnie jeden egzemplarz Zeszytów wydanych drukiem w formie książkowej.
nie dotyczy

* niepotrzebne skreślić

§ 13
1.

2.

3.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy
zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych a także przepisy Kodeksu cywilnego.
Na stronie internetowej www.gsw.gda.pl/wydawnictwo w zakładce
„Zeszyty Naukowe” Wydawca zamieszcza: procedury u niego obowiązujące, w tym procedurę recenzowania oraz informacje dla autorów.
Gdańska Szkoła Wyższa wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 244, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca

Autor

