imię nazwisko

Kraków, dnia ……………………

……………………..
ul……………………
……………………..

OŚWIADCZENIE

Niniejszym
oświadczam,
iż
przedkładaną
pracę/artykuł
pod
tytułem:
„………………………………………………………………………………………………………………………………….”
(„Dzieło” lub „Utwór”) napisałem/am samodzielnie, stanowi ona przedmiot wyłącznie moich
praw autorskich majątkowych oraz osobistych a wszelkie cytaty, zapożyczenia itp. zostały
dokonane zgodnie z prawem, w szczególności zostały opatrzone odpowiednimi przypisami.
Potwierdzam jednocześnie, że:
1. Przeniosłem/am na Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie („WSZiB” lub
„Uczelnia”) wszelkie prawa majątkowe do tego Utworu jako całości, jak i poszczególnych
jego części, w tym majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji znanych
w chwili tego przeniesienia, w szczególności zaś na polach eksploatacji określonych w art.
50 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Utwór jest wolny od wad prawnych.
3. Udzieliłem/am Uczelni nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także
niegasnącego na wypadek śmierci pełnomocnictwa do wykonywania w moim imieniu
autorskich praw osobistych do Utworu, które obejmuje również zgodę na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w Utworach oraz tworzenia
ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na
sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań;
4. Pola eksploatacji określone w pkt. 1 wyżej obejmują w szczególności: wpisanie do pamięci
komputera; udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu,
Intranetu i Extranetu; utrwalanie i zwielokrotnianie za pomocą zapisu magnetycznego,
zapisu elektronicznego, zapisu cyfrowego lub jakąkolwiek inną techniką; korzystanie ze
zwielokrotnionych egzemplarzy; publiczne wykonanie lub wykonywanie; wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie całości lub części w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
nadawanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem
satelity; wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy kopii;
wydawanie i rozpowszechnianie; odtwarzanie i reemitowanie; użyczanie lub najem
oryginałów oraz innych egzemplarzy; tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub
wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian.
5. Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania poprzez sieć Internet zawartości
Utworu w następującej formie: umożliwianie użytkownikom oglądania/czytania i/lub
kopiowania treści poszczególnych Utworu, tj. wszystkich elementów do niej należących (w
szczególności tytuł, autor, tekst, elementy graficzne – zdjęcia, wykresy, schematy, grafiki,
filmy, nagrania, etc.), przy czym przez kopiowanie rozumie się zapisanie przez

użytkownika udostępnionej mu zawartości Utworu na wybranym przez użytkownika
nośniku informacji. Uczelnia ma również prawo do dokonywania zmian formatu
elektronicznego udostępnionej zawartości Utworu lub jego fragmentów a także do
utrwalania zawartości Utworu lub jego części na wszelkich nośnikach elektronicznych i
przy użyciu wszelkich technik informatycznych.
6. Uczelnia ma prawo wprowadzania zmian w Utworach i ich modyfikacji – z zachowaniem
praw autora. Udzieliłem/am zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przez Uczelnię z
opracowań Utworu w szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacji i innych
stanowiących przedmiot odrębnego prawa autorskiego oraz na modyfikowanie, korzystanie
i rozporządzanie przez inne podmioty z opracowań Utworu.
7. Zezwoliłem/am Uczelni na udostępnienie Utworu w Internecie w sposób zezwalający
każdemu użytkownikowi na czytanie, ściąganie, kopiowanie, rozpowszechnianie,
drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów, sczytywanie ich w celu
indeksowania, przekazywanie danych do oprogramowania lub wykorzystywanie ich w
jakikolwiek legalny sposób bez finansowych, prawnych czy technicznych barier, innych niż
te nieodłącznie związane z samym dostępem do Internetu – tym samym akceptując
deklarację budapesztańską dotyczącą otwartego dostępu do wiedzy.
Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie przedmiotowej pracy procedurze antyplagiatowej.

_____________________________
(podpis składającego oświadczenie)

