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OŚWIADCZENIE AUTORA
artykułu pt.:
Pr ze d ł o żo n y ar t yk u ł n i e b ył do t yc hc za s pu b l ik o wan y a ni pr ze s ła n y d o j ak iej k o l wi ek r edak c j i w c e l u o pu b l ik owa n ia .
Autor oświadcza, że służą mu prawa autorskie majątkowe do poniższego utworu i nie są one ograniczone,
oraz że utwór nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.
W związku z wprowadzeniem przez redakcję zapory „ghostwriting” i „ghostautorship”
autor oświadcza*, że:
1. Jest jedynym autorem artykułu: jego koncepcji, założeń oraz metod wykorzystywanych przy powstaniu tego artykułu oraz artykuł nie posiada nieujawnionych źródeł jego finansowania, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
2. W powstanie niniejszego artykułu zaangażowane były................................................,
współautorstwo przysługuje........................................................................................, ponadto
w finansowaniu badań, w wyniku których powstał artykuł uczestniczyły poniższe instytucje
........................................................................................................................................................
Autor przenosi na rzecz Wydawcy autorskie prawa majątkowe do powyższego utworu i upoważnia go do wykorzystania na poniższych polach eksploatacji:
– jednorazowa publikacja książkowa, przez co w szczególności Autor rozumie:
a) prawo utrwalenia i zwielokrotnienia dzieła drukiem oraz publicznego udostępnienia
tak sporządzonych egzemplarzy (wydanie dzieła),
b) prawo wprowadzenia do obrotu egzemplarzy dzieła,
c) prawo udostępnienia dzieła przez internet.
Pole eksploatacji w postaci udostępnienia utworu w internecie jest nieograniczone czasowo, a utwór może
być udostępniany na dowolnych portalach i stronach internetowych, również z możliwością jego kopiowania przez
użytkowników internetu.
Jeżeli w wymienionym utworze ilustracje lub inne materiały są chronione prawem autorskim, Autor zobowiązuje się do uzyskania i dostarczenia pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie przez Wydawcę oraz poniesienia
związanych z tym kosztów i podania w utworze źródła pochodzenia materiałów.
Autor przyjmuje do wiadomości, że z tytułu wydania ww. opracowania przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku nie będzie mu przysługiwało honorarium autorskie ani wynagrodzenie w jakiejkolwiek
innej formie. Oświadcza również, że zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Akademii Pomorskiej w
Słupsku.
Tekst opracowania poprawiono zgodnie z uwagami recenzenta.
Gwarantuję, że przedłożony utwór ma treść i formę ostateczną, zgadzam się na dokonywanie poprawek stylistycznych, językowych oraz innych poprawek redakcyjnych.
......................................................
Data

...............................................
Podpis autora

* W przypadku braku konieczności wykazania osób lub instytucji zaangażowanych w powstanie i finansowanie artykułu, prosimy przekreślić cały
punkt 2 wraz z pustym polem, wykazując udział innych osób i instytucji prosimy wykreślić punkt 1, a w miejscach, które nie będą wypełniane
wpisać „nie dotyczy”.

