
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 5/2017 Rektora UPJPII z dnia 1 lutego 2017 r. 

 

UMOWA DOFINANSOWANIA WYDANIA PUBLIKACJI 

Nr………………………………. 

 

zawarta w Krakowie dnia  ……………………………. pomiędzy: 

Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25, NIP 676-10-11-948, 

REGON 003871913, reprezentowanym przez Prorektora ds. potencjału naukowego i spraw międzynarodowych ks. 

prof. dra hab. Józefa Stalę, przy kontrasygnacie Kwestor Michaliny Betlej 

a Wydawnictwem ……………………………………………………………………., reprezentowanym 

przez………………………... 

Do umowy niniejszej nie stosuje się, zgodnie z art. 4 pkt. 8, Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r., (tj. Dz. U. nr 113 z 2010 r., poz., 759, z późn. zm. 

§ 1 

1. Wydawnictwo zobowiązuje się do wydania drukiem książki autorstwa …………………… pt. 

„…………………………….”. 

2. Całkowity nakład publikacji, o której mowa w ust. 1, będzie nie mniejszy niż ……….. egzemplarzy, objętość 

………………… arkuszy wydawniczych, format ……………… , oprawa – ………….., klejona, papier oprawy – 

…………………….., z nadrukiem na okładce. 

§ 2    

1. UPJPII zobowiązuje się do dofinansowania druku dzieła kwotą  ………………..  zł (słownie: 

………………… zł), brutto. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana jednorazowo na rachunek Wydawnictwa: Bank 

………………………………… , w  terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Z tytułu dofinansowania wydania dzieła U PJPII przysługuje prawo do ……………………… wydanych 

książek o łącznej wartości ……………….. Strony ustalają wartość jednego egzemplarza książki na kwotę 

……………… 

§ 3 

1. Wydawnictwo zobowiązuje się do: 

1) umieszczenia na rewersie strony tytułowej dzieła adnotacji o następującej treści: Publikacja 

dofinansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 

w Krakowie przyznanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku ………..; 

2) zamieszczenia na ostatniej stronie okładki loga UPJPII; 

3) przekazania UPJPII, do dnia  ………………..r. ………… egzemplarzy dzieła i dostarczenia ich na 

własny koszt do siedziby UPJPII osobie upoważnionej do odbioru publikacji w Wydawnictwie 

Naukowym UPJPII (ul. Bobrzyńskiego10, Kraków) i 1 egzemplarza do Centrum Naukowo-Badawczego i 

Współpracy Międzynarodowej UPJPII (ul. Bernardyńska 3, Kraków); 

4) wprowadzenia książki do obrotu 7 dni od dnia wydrukowania dzieła i dokonania dystrybucji; 



2. Egzemplarze obowiązkowe do bibliotek, w liczbie…………..szt. obciążają Wydawnictwo. 

1) W przypadku rezygnacji Wydawnictwa z zamiaru wydania dzieła lub zajścia innych okoliczności 

uniemożliwiających jego opublikowanie Wydawnictwo zobowiązuje się do: 

a. natychmiastowego powiadomienia UPJPII o zaistniałym fakcie; 

b. zwrotu UPJPII wpłaconej na konto Wydawnictwa kwoty …………….. zł (suma dofinansowania) 

wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania wpłaty do dnia zwrotu. 

2) W przypadku niewywiązania się przez Wydawnictwo z terminu wydania publikacji, o której mowa w § 1 

ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wydawnictwa, zobowiązuje się ono do zapłaty na rzecz UPJPII 

kary umownej w wysokości 10% kwoty dofinansowania brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3) W przypadku niewykonania przez Wydawnictwo zadań, o którym mowa w §3 ust. 1 lub  pojawienia się w 

publikacji błędów leżących po stronie Wydawnictwa, ww. Wydawnictwo zobowiązane będzie do zapłaty 

na rzecz UPJPII kary umownej w wysokości 20% kwoty dofinansowania brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1. 

4) UPJPII zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość ustalonych kar 

umownych, na zasadach ogólnych. 

§ 4 

1. Wydawnictwo zobowiązuje się do wystawienia oraz przesłania faktury VAT dla UPJPII w terminie 14 dni od 

daty zawarcia umowy. 

2. Dane UPJPII do wystawienia faktury VAT: 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

ul. Kanonicza 25 

31-002 Kraków 

NIP 676-10-11-948 

§ 5 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego. 

2) W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy Strony będą dążyć do polubownego 

rozwiązania. Przy braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygnięty przez Sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby UPJPII. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 7 

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

 

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

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie                                            (Wykonawca) 

ks. prof. dr hab. Józef Stala 

 Prorektor 



ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej 

 

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

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

         mgr Michalina Betlej 

     Kwestor 


