OŚWIADCZENIE AUTORA ARTYKUŁU
§1
Ja ............................................................... , zam. ............................................................................................
oświadczam, że posiadam wyłączne majątkowe prawo autorskie do artykułu pt. .................................................
..................................................................................................................................................................,
zwanego
dalej Artykułem, w zakresie niezbędnym do dysponowania nim zgodnie z § 2 niniejszego oświadczenia.
§2
Wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zwany dalej
Uczelnią, z Artykułu w następujący sposób:
1) Umieszczenie w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w tomie pt.
............................................................................................................................. ..........
pod redakcją naukową ...................................................................................................
2) Z dniem podpisania oświadczenia udzielam Uczelni bezterminowej, niewyłącznej i nieodwołalnej
licencji do korzystania z Artykułu, z prawem do udzielania sublicencji, w kraju i za granicą, w całości lub
we fragmentach, a także do udostępniania całości lub fragmentów Artykułu osobom trzecim.
3) Licencja określona w ust. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) digitalizacja Artykułu dowolną techniką do formatu wybranego przez Uczelnię;
b) utrwalanie Artykułu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów;
c) zwielokrotnianie Artykułu techniką drukarską, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, bez
żadnych ograniczeń ilościowych, w postaci książki elektronicznej (ebook), jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu internet i intranet a także poprzez wydruk komputerowy, na
każdym znanym w dniu podpisania niniejszego oświadczenia nośniku;
d) rozpowszechnianie Artykułu, w szczególności poprzez płatne i bezpłatne rozpowszechnianie oryginału
lub egzemplarzy, na których Artykuł lub jego fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalonych
technikami, o których mowa w pkt b), w tym w postaci wydawnictw książkowych (drukowanych),
wydawnictw elektronicznych, w postaci ebooka, na każdym znanym w dniu podpisania niniejszego
oświadczenia nośniku;
e) udostępnianie, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności
internetu i intranetu, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Artykułu czy jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
4) Upoważniam Uczelnię do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Artykułu.
§3
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję brzmienie noty copyright: © Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu, Wrocław rok wydania.
§4
W celu potwierdzenia umieszczenia Artykułu w czasopiśmie, o którym mowa w § 2 pkt 1, oczekuję od
redaktora naprzekazania mi na własność jednego egzemplarza czasopisma.
§5
Oświadczam, że Artykuł jest wolny od wad prawnych. W razie skierowania przeciwko Uniwersytetowi
Ekonomicznemu we Wrocławiu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania
przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z utworu, określonego w § 1 w zakresie, ustalonym w § 2
niniejszego oświadczenia – przysługujących im praw autorskich, zobowiązuję się do pełnego zaspokojenia
powyższych roszczeń.
§6
W zakresie w niniejszym oświadczeniu nieuregulowanym odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§7
Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zapisów niniejszego
oświadczenia.

…………………………..
podpis Autora i data

