OŚWIADCZENIE AUTORA ARTYKUŁU1
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
na Wydawcę czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”

wydane dnia …………………….………….. w ……………………………………………….
przez2 ………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
dotyczy artykułu pt. ……………………………………………………………………..….…
……………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
autorstwa3: …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do
artykułu (bez ograniczeń terytorialnych i czasowych). Przeniesienie praw autorskich
następuje w momencie skierowania artykułu do redakcji czasopisma „Wychowanie w
Rodzinie”, pod warunkiem rozwiązującym, zgodnie z którym nieprzyjęcie artykułu do druku
oznacza wygaśnięcie praw autorskich Wydawcy.

1

Zgodnie z prawem autorskich dysponentem autorskich praw majątkowych najczęściej (pierwotnie) jest Autor.
Jednakże na podstawie odrębnych umów i przepisów mogą to również być inne podmioty, którym Autor
przekazał autorskie prawa majątkowe w drodze umowy (w szczególności inne wydawnictwa, lub pracodawca).
W razie zaistnienia takiej sytuacji oświadczenie powinien wypełnić dysponent autorskich praw majątkowych.
2
W przypadku, gdy artykuł stanowi własność intelektualną kilku osób, każda z nich powinna złożyć
oświadczenie. Osoby te mogą złożyć oświadczenie na jednym formularzu lub odrębnych.
3
Proszę podać imiona i nazwiska wszystkich Autorów.

Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wydawcę obejmuje
następujące pola eksploatacji:
a)

w zakresie zwielokrotniania artykułu – wytwarzanie każdą techniką, w tym drukarską,

cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis
magnetyczny odbitek oryginałów lub egzemplarzy artykułu, na każdym nośniku, w tym
wszelkiego rodzaju papierze, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych,
cyfrowych, laserowych, w tym płytach CD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu
na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,
b)

w zakresie obrotu przedmiotami, na których artykuł zwielokrotniono w sposób zgodny

z lit. a) powyżej – wprowadzania do obrotu, w tym w drodze sprzedaży bądź darowizny,
użyczenia takich przedmiotów,
c)

w zakresie rozpowszechniania artykułu w inny sposób niż opisany pod lit. b) powyżej

– publiczne wystawienie, udostępnianie artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie internetowej
Wydawnictwa, intranecie lub Internecie,
d)

w zakresie korzystania z artykułu w celu promocji lub reklamy we wszystkich

materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie.

Wyrażam zgodę na udostępnianie pełnej treści artykułu w internetowym, otwartym
modelu czasopisma, na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons. Uznanie
Autorstwa 4.0 (zwanej również CC-BY) lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji,
opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Podpis Dysponenta autorskich praw majątkowych
…………………………………….

W imieniu Wydawcy czasopisma oświadczenie przyjął
………………………………………………………….

