
 

OŚWIADCZENIE AUTORA ARTYKUŁU 
 

§ 1 

1. Ja,  _____________________________, zam. __________________________________________________, 

PESEL _______________, 

oświadczam, że: 

a) posiadam nieograniczone majątkowe prawo autorskie do artykułu pt. 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, zwanego 

dalej Utworem, który zostanie opublikowany w czasopiśmie ___________________________, 

b) nadesłany Utwór jest oryginalny, nie był przesłany do publikacji w innych wydawnictwach i nie był do tej pory 

publikowany w innej formie niż abstrakt, krótkie doniesienie lub praca doktorska, 

c) jestem uprawniony do udzielenia Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej, zwanej dalej Wydawcą, licencji na zasadach określonych niniejszym oświadczeniem, 

a korzystanie z Utworu przez Wydawcę zgodnie z treścią tego oświadczenia nie będzie naruszać dóbr 

osobistych ani praw osób trzecich. 

d) w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich przyjmuję na siebie odpowiedzialność za to, iż osoby te 

nie będą dochodziły od Wydawcy jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a w wypadku powstania z tego tytułu 

jakichkolwiek zobowiązań po stronie Wydawcy zobowiązuję się zwolnić Wydawcę z tych zobowiązań, 

w szczególności poprzez zapłatę Wydawcy kwoty odpowiadającej wysokości tych zobowiązań. 

e) zobowiązuję się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie do Utworu lub 

prawa do utworów zależnych przysługiwały osobom trzecim, spowoduję, że wszelkie takie osoby trzecie 

niezwłocznie i bez wynagrodzenia udzielą również licencji Wydawcy lub na jego następców prawnych 

w zakresie opisanym w niniejszym oświadczeniu. 

f) udzielam Wydawcy zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych 

w odniesieniu do utworu, w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. 

 

§ 2 

1. Z dniem podpisania oświadczenia udzielam Wydawcy nieodpłatnej, na czas nieokreślony, bez możliwości jej 

wypowiedzenia, niewyłącznej licencji na bezpłatne korzystanie z Utworu (bez ograniczeń terytorialnych) określonego 

w § 1 na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania w dowolny sposób i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy 

jakąkolwiek techniką (w tym: drukarską, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), 

b) obrotu oryginałem lub kopiami, 

c) rozpowszechniania poprzez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł mieć do nich 

dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym: poprzez wprowadzanie do pamięci komputera 

i umieszczanie w sieci internetowej). 

2. Upoważniam Wydawcę do dokonywania przez Wydawcę lub na jego zlecenie korekty redakcyjnej w Utworze. 

3. Przyjmuję do  wiadomości i  akceptuję brzmienie noty copyright: © Copyright by Państwowa Szkoła Wyższa 

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, [rok]; Autor. 

4. Wyrażam zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany Utwór, bez zmiany jego treści, 

w zakresie uzasadnionym korzystaniem z Utworu na podstawie niniejszej licencji.  

 

§ 3 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej moich danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem Wydawcy. Mam świadomość swojego prawa 

do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, 

co skutkować będzie usunięciem ich z ewidencji. 

 

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym oświadczeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 j.t. ze zm.). 

 

______________________ 

data i podpis Autora 


