
 
 
 
 
 

K O M U N I K A T 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

             z dnia 11 grudnia 2003 r. 
 

o stosowaniu w Uniwersytecie Wrocławskim  
wzoru „Umowy o dofinansowanie wydania publikacji” 

 
 
 Przekazuję do wykorzystania opracowany przez Zespół Radców Prawnych wzór 
„Umowy o dofinansowanie wydania publikacji”, których autorami są pracownicy naukowo-
badawczy Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowiący Załącznik do niniejszego komunikatu. 
 Wzór umowy powinien stanowić podstawę do opracowania przez pełnomocników 
dziekanów do spraw finansowo-administracyjnych umów o dofinansowanie wydania publika-
cji w szczególności uwzględniając postanowienia o ochronie i zabezpieczeniu interesów 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dział Organizacyjny-2003) 
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UMOWA O DOFINANSOWANIE  WYDANIA PUBLIKACJI 
 

Zawarta dnia  __________ we Wrocławiu pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, zwanym  w dal-

szej części umowy „Uniwersytetem”,  reprezentowanym przez działającego  z upo-

ważnienia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekana Wydziału 

_____________________________ Prof. dr hab. _____________________ 

A 

1. W przypadku zawierania umowy z osobą fizyczną -  strona umowy powinna 

być opisana w następujący sposób: 

______________________1, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą  pod 

nazwą ___________________________2/z siedzibą w  _______________, przy ul. 

____________ zarejestrowanym  w  ________________________3  na podstawie wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ____________________, będącym 

płatnikiem VAT ___________, posiadającym NIP _________________, REGON 

_______________, zamieszkałym w  _______ przy ul.______, zwanym  w dalszej części 

umowy „Wydawnictwem”, reprezentowany przez : _____________________________4, 

 

2. W przypadku zawierania umowy z osobą prawną -  strona umowy powinna 

być opisana w następujący sposób: 

__________________________5  z siedzibą w  _______________, przy ul. _____________, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w 

________________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu-

merem ____________, zwaną w dalszej części umowy „ Wydawnictwem”, reprezento-

waną przez: _________________________6 

 
PREAMBUŁA 

 
Uniwersytetowi nie przysługuje prawo pierwszeństwa w opublikowaniu dofinanso-
wanej publikacji*/ 
Uniwersytet zrzeka się prawa pierwszeństwa do opublikowania dofinansowanej pu-
blikacji.*  
Umowę z autorem publikacji zawiera Wydawnictwo. 

( * niewłaściwe  wykreślić  w oparciu o stan faktyczny i zapis ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

                                                 
1 proszę o wpisanie firmy którą jest  imię i nazwisko przedsiębiorcy 
2 pełna nazwa przedsiębiorstwa  
3 wskazanie podmiotu dokonującego rejestracji 
4 imię i nazwisko prawidłowo upoważnionego pełnomocnika 
5 proszę o wpisanie firmy osoby prawnej tzn.  nazwy i formy prawnej  
6 imię i nazwisko osoby widniejącej w rejestrze albo  prawidłowo upoważnionego przez nią  pełnomocnika 
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§ 1 

1. Uniwersytet  dofinansuje wydanie w formie książkowej w nakładzie 

_____________  sztuk  pracy autorstwa  __________________7   będącego/ej 

pracownikiem  Wydziału _____________ 8 Uniwersytetu Wrocławskiego, pt. „ 

___________”9 w kwocie  ______ zł.              / słownie: __________________/ z 

przeznaczeniem  na pokrycie kosztów redakcyjnych, drukarskich i dystrybu-

cyjnych publikacji. 

2. Całkowity, planowany  koszt realizacji wydania publikacji  wynosi  

____________ zł. 

3. Szczegółowa kalkulacja wydania ww. publikacji  zawarta jest w harmono-

gramie rzeczowo-finansowym i  stanowi załącznik  do niniejszej umowy  któ-

ry  jest jej  integralną częścią. 

4. Wydawnictwo zobowiązuje się do wydania publikacji w terminie do  dnia 

___________  .  

5. Wydawnictwo jest zobowiązane do przedłożenia Uniwersytetowi rozliczenia 

wydania publikacji poprzez przedstawienie do wglądu oryginałów faktur oraz 

zbiorczego zestawienia  faktur, w celu potwierdzenia faktu realizacji zadania 

i kosztów z nim związanych. 

6. W przypadku, gdy rzeczywiste koszty publikacji będę mniejsze od wskaza-

nych w §1 ust. 2, kwota dofinansowania zostanie odpowiednio pomniejszo-

na. 

§ 2 

Kwota o której mowa w §1 pkt 1 nie może zostać przeznaczona na inny cel niż 

wskazany  w §1, w szczególności  na wypłatę honorarium autorskiego, pod rygorem 

obowiązku jej zwrotu  w trybie określonym  w §5 ust. 2 niniejszej umowy. 

§ 3 

Wydawnictwo zobowiązuje się, umieścić na stronie redakcyjnej publikacji informa-

cję o treści: 

„Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział  __________________ 10 

Uniwersytetu Wrocławskiego”. 

 

 

 

                                                 
7 imię i nazwisko autora 
8 nazwa jednostki organizacyjnej dofinansowującej wydanie 
9 tytuł publikacji 
10 nazwa jednostki organizacyjnej dofinansowującej wydanie 
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§ 4 

1. Wydawnictwo zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania Uniwersytetowi 

egzemplarzy dofinansowanej publikacji w ilości  ________11 sztuk.  

2. Dostarczenie wymienionych w §4 ust. 1 egzemplarzy dofinansowanej publi-

kacji, spełniających wymogi określone w niniejszej umowie,  nastąpi   w 

terminie ___________, do siedziby jednostki przy ul.  _________________12. 

3.  Z czynności przekazania nieodpłatnych egzemplarzy zostanie sporządzony 

protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający ich odbiór, należyte wykonanie 

niniejszej umowy  oraz rzeczywiste koszty wydania publikacji. 

4. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego są: 

     ze strony Uniwersytetu : _______________________________13 

     ze strony Wydawnictwa: _______________________________14. 

§ 5 

1. Przekazanie wymienionej w § 1 pkt 1 kwoty nastąpi przelewem, w terminie 

21 dni od daty dostarczenia  przez Wydawnictwo faktury VAT wystawionej 

na kwotę określoną w §1 wraz   z protokołem zdawczo-odbiorczym  o którym 

mowa w §4 ust. 3 , na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień 

udzielenie dofinansowania uznaje się dzień obciążenia rachunku Uniwersy-

tetu. 

 

2. W przypadku nie wywiązania się przez Wydawnictwo z warunków niniejszej 

Umowy, w szczególności: 

 

a) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem 

określonym w  § 1  ust. 1 umowy, 

b)  nieprzystąpienia lub odstąpienia od realizacji wydania publika-

cji na którą zostało udzielone dofinansowanie, 

c) niezakończenia realizacji wydania publikacji w terminie określo-

nym w § 1 ust. 4 umowy, 

d) niezgodności z prawdą oświadczeń, informacji lub danych prze-

kazanych Uniwersytetowi przez Wydawnictwo. 

 

                                                 
11 wskazanie liczby egzemplarzy przekazywanych publikacji . Liczba  ta powinna być uzależniona od kwoty 
dofinansowania . 
12 proszę o wskazanie miejsca odbioru 
13 podpisuje osoba merytorycznie odpowiedzialna za należyte wykonanie umowy  
14 podpisuje osoba należycie umocowana do tego rodzaju czynności. 
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Uniwersytet może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz: 

a) zażądać od Wydawnictwa zapłaty kary umownej w wysokości ….% kwoty do-

finansowania lub 

b)  w przypadku gdy kwota dofinansowania zostanie Wydawnictwu przekazana, 

zażądać od Wydawnictwa zwrotu wypłaconej  kwoty dofinansowania wraz z usta-

wowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania kwoty dofinansowania, w trybie 

natychmiastowym, poprzez dokonanie  jej wpłaty gotówką w kasie Uniwersytetu 

albo przelewem na rachunek bankowy U.Wr. o nr  ______________  . 

Uniwersytet może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżo-

nych kar umownych. 

§ 6 

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wydawnictwo. 

§ 7 

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy strony poddają sądowi wła-

ściwemu ze względu na siedzibę Uniwersytetu. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodek-

su cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach po-

krewnych /Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm./, 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności..  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności zmieniających warunki realizacji wy-

dania publikacji, na które Uniwersytet pomimo zachowania należytej sta-

ranności nie miał wpływu oraz nieprzewidzianych okoliczności mogących 

wystąpić po stronie Uniwersytetu dopuszcza się możliwość zmiany warun-

ków niniejszej umowy bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez strony. 

5. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  w tym dwa 

egzemplarze  dla  Uniwersytetu i jeden dla Wydawnictwa. 

 

 

Za Wydawnictwo        Za Uniwersytet 


