Oświadczenie Autora
Imię i nazwisko Autora:
(lub Autorów)
Afiliacja Autora:
(Uczelnia, Wydział)
Tytuł Utworu:

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

1. Autor oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do w/w Utworu.
2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatną publikację przez Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły
Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dalej: Wydawnictwo MSAP
UEK) ww. Utworu i na umieszczenie, zachowanie i przetwarzanie Utworu na elektronicznych
nośnikach informacji.
3. Autor wyraża zgodę na odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie Utworu w formie plików
elektronicznych w całości lub w częściach, pojedynczo bądź w zorganizowanych bazach
i kolekcjach, na stronach internetowych oraz w formie druku, a także na publiczne udostępnianie
Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym. Autor zgadza się także na wykorzystanie fragmentów Utworu do celów reklamowych
lub promocyjnych bez ograniczenia formy.
4. Autor udziela Wydawnictwu MSAP UEK zgody na udzielanie licencji na eksploatację Utworu
innym Wydawcom w zakresie niniejszego upoważnienia.
5. Autor udziela nieodpłatnie niniejszej licencji na używanie Utworu na wszystkie ww. pola
eksploatacji jako licencji niewyłącznej na czas ustawowej ochrony praw autorskich, poczynając od
dnia podpisania niniejszego oświadczenia.
6. Autor oświadcza, że w nadesłanym tekście ujawnia wkład poszczególnych autorów w powstanie
Utworu i bierze odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji związanych
z przygotowaniem przesłanego materiału. Tym samym Autor oświadcza, że jego praca nie nosi
znamion plagiatu czy takich praktyk, jak ghostwriting (tzn. nieujawnianie nazwisk autorów, którzy
wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji albo w inny sposób przyczynili się do jej powstania)
czy guest authorship (tzn. przypisanie autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania
publikacji).
7. Autor oświadcza, że wkład merytoryczny wniesiony przez poszczególnych autorów w powstanie
Utworu jest następujący:
Wyszczególnienie
a) opracowanie koncepcji publikacji
b) opracowanie założeń i metodyki badania
c) przeprowadzenie badań
d) analiza wyników i sformułowanie wniosków
e) napisanie tekstu

Autor, udział procentowy

8. Autor oświadcza, iż podaje wszelkie informacje o źródłach finansowania przesłanego Utworu
publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów
(financial disclosure). Jednocześnie Autor informuje, że publikacja Utworu została sfinansowana
z następujących środków:.................................................................................................................. .

.........................
Miejscowość

....................
Data

........................................................
Podpis Autora

