
 

 

Załącznik nr 1 

 

 

Porozumienie nr ……………………. 

w zakresie elektronicznych wydań czasopisma  

publikowanych na Platformie Czasopism KUL- CzasKUL 

 

 

 

zawarte w Lublinie, w dniu ……………………………….., pomiędzy: 

 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, 

reprezentowanym przez ………………………..……………..……………..………................. 

zwanym w dalszej treści umowy Uniwersytetem, a .................................................................... 

……………………………………………………………………......, reprezentowanym przez 

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

zwanym w dalszej treści umowy Współwydawcą, zawarte w obecności redaktora naczelnego 

czasopisma „ ………………………………………..……………..………..”. 

  

§ 1 

1. Strony zgodnie oświadczają, że są współwydawcami czasopisma pt.                                                 

„ …………………………”, zwanego dalej Czasopismem, którego redaktorem naczelnym 

jest........................……………………………..…………….………………………………. 

2. Uniwersytet oświadcza, że jest właścicielem Platformy Czasopism KUL- CzasKUL, zwanej 

dalej Platformą CzasKUL, na której publikowane są wersje elektroniczne czasopism 

naukowych. 

 

§ 2 

Współwydawca oświadcza, że na mocy niniejszego Porozumienia wyraża zgodę i w tym 

zakresie upoważnia Uniwersytet do publikowania elektronicznej wersji Czasopisma na 

Platformie CzasKUL.  

 

§ 3 

Strony zgodnie postanawiają, że nazwa współwydawców Czasopisma publikowana na 

Platformie CzasKUL będzie zapisana w następujący sposób :  

„Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w koedycji z 

…………………………………… (nazwa Współwydawcy)”. 

 

§ 4 

1. W ramach realizacji niniejszego Porozumienia Uniwersytet zobowiązuje się do:  

a. stworzenia i administracji indywidualną stroną Czasopisma na Platformie CzasKUL, 

b. wprowadzania na indywidualną stronę Czasopisma na Platformie CzasKUL metadanych 

zgodnych z międzynarodowymi standardami, 

c. zamieszczania, przechowywania i zabezpieczania pełnych treści Czasopisma na 

Platformie CzasKUL, 

d. eksportu metadanych do bazy POL-index, 



 

 

e. nadawania i aktywacji identyfikatorów DOI, 

f. doradztwa i pomocy w dostosowaniu Czasopisma do międzynarodowych standardów 

elektronicznych publikacji naukowych oraz wymogów wiodących baz indeksujących. 

2. W ramach niniejszej umowy Współwydawca zobowiązuje się do: 

a. akceptacji i przestrzegania Regulaminu Platformy Czasopism KUL- CzasKUL; 

b. nieodpłatnego przekazania Uniwersytetowi zawartości Czasopisma będącej w jego 

dyspozycji, w formie elektronicznej, zapisanej w oddzielnych plikach dla każdej pozycji 

(artykułu); 

c. przygotowywania i dostarczania metadanych w pliku do edycji, w odniesieniu do 

zawartości Czasopisma będącej w jego dyspozycji, zawierających następujące dane: tytuł 

artykułu, autor artykułu, afiliacja, język artykułu, abstrakty, słowa kluczowe, numery 

stron;  

d. pośredniczenia w zawarciu przez Uniwersytet umów o udzielenie nieodpłatnej licencji 

do utworów z autorami poszczególnych tekstów (artykułów), do których Współwydawca 

posiada jedynie upoważnienie w postaci umowy licencyjnej, a majątkowe prawa 

autorskie należą do autorów. Zawierane umowy powinny przyjąć formę umów o 

udzielenie nieodpłatnej licencji do wskazanych utworów, z prawem i zobowiązaniem do 

udzielania dalszych sublicencji zgodnie z wzorcem konkretnej, wybranej licencji 

Creative Commons lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej 

wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons (CC); 

e. przekazania Uniwersytetowi umów, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. d; 

f. zawarcia z Uniwersytetem umów o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, do 

których Współwydawca posiada autorskie prawa majątkowe. Zawierane umowy 

powinny przyjąć formę umów o udzielenie nieodpłatnej licencji do wskazanych 

utworów, z prawem i zobowiązaniem do udzielania dalszych sublicencji zgodnie z 

wzorcem konkretnej, wybranej licencji Creative Commons lub innej wersji językowej 

tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez 

organizację Creative Commons (CC); 

g. przekazania Uniwersytetowi kopii umów o przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych do tekstów (artykułów), o których mowa w § 4 ust. 2 lit. f - 

stanowiących podstawę prawną do dysponowania utworem przez Współwydawcę - 

obejmujących pola eksploatacji niezbędne dla zgodnego z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa umieszczenia tekstu (artykułu) na Platformie 

CzasKUL, którą Współwydawca zawarł z autorem danej publikacji. 

3. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy Strony pokrywają we własnym 

zakresie. 

  

§ 5 

Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się w odniesieniu do czasopisma 

„………………………………………..……………..………..” stosować postanowienia 

zarządzenia nr ROP-0101-31/19 Rektora KUL z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie 

powołania elektronicznej Platformy Czasopism KUL - CzasKUL (Monitor KUL poz. 

181/2019). 

 

 

 



 

 

§ 6 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem oraz Regulaminem wskazanym 

w § 5, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają zachowania 

formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez każdą ze stron pod rygorem 

nieważności.  

3. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszego Porozumienia strony poddają pod 

rozpatrzenie właściwego rzeczowo sądu w Lublinie.  

4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

 

 

                   

 

…………….………………………………...                                    ..........................................     
      data i podpis osoby reprezentującej Uniwersytet                                                data i podpis Współwydawcy 

 

 

 


