OŚWIADCZENIE AUTORA/WSPÓŁAUTORA
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

.........................................................................

.........................................................................

e-mail

tel.

Afiliacja
Tytuł artykułu:..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1) jestem:
a) autorem wyżej wymienionego artykułu i w sposób przejrzysty, rzetelny
i uczciwy prezentuję rezultaty swojej pracy,
b) współautorem wyżej wymienionego artykułu i w sposób przejrzysty, rzetelny
i uczciwy prezentuję rezultaty swojej pracy,
c) autorem koncepcji*, założeń*, metod*, protokołu* wykorzystanego przy
przygotowywaniu publikacji;
* wybrać właściwe

2) do powstania publikacji przyczyniły się następujące jednostki – przez wkład:
- merytoryczny – .................................................................................................,
- rzeczowy – ........................................................................................................,
- finansowy – .......................................................................................................,
- inny o charakterze....................................................... – ...................................;
3) jako zgłaszający ponoszę całkowitą odpowiedzialność za treść złożonego artykułu
i oświadczam, że nie naruszam praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst:
Dz. U z 2006 r., Nr 90, poz. 631);
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główny Instytut
Górnictwa dla celów związanych z publikacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U z 2014 r., poz. 1182);
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5) nie będąc pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa/będąc pracownikiem
Głównego

Instytutu

Górnictwa*, wyrażam

zgodę/nie wyrażam

zgody*

na

nieograniczone w czasie, nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych do
wykorzystania przedmiotowego artykułu w działalności wydawniczej Głównego
Instytutu Górnictwa na następujących polach eksploatacji:
a) publicznego udostępniania i rozpowszechniania w wersji drukowanej i elektro-

nicznej,
b) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono

(wprowadzenia do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy).
* niepotrzebne skreślić

......................................................................................................................................................
data i podpis składającego oświadczenie
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