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OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH/PRAW POKREWNYCH

Imię i nazwisko autora: 

Tytuł artykułu: 

1. Zgłoszony utwór/przedmiot praw pokrewnych nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw 
pokrewnych. Przysługują mi prawa autorskie majątkowe/prawa majątkowe pokrewne. Korzystanie z utworu/przedmiotu praw 
pokrewnych nie będzie naruszało praw osób trzecich.

2. Zgłoszony utwór nie był wcześniej publikowany.
3. Przenoszę nieodpłatnie na wydawcę czasopisma Catallaxy prawa majątkowe do zgłoszonego utworu/przedmiotu praw 

pokrewnych na czas nieokreślony i wyrażam zgodę na wniesienie do artykułu ewentualnych poprawek redaktorskich.
4. Wyrażam zgodę na opublikowanie zgłaszanego utworu/przedmiotu praw pokrewnych w postaci elektronicznej na stronie 

internetowej czasopisma.
5. Udzielam wydawcy czasopisma Catallaxy licencji wyłącznej na korzystanie z utworu/przedmiotu prawa pokrewnego w 

następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;
b. reprodukowanie (zwielokrotnienie) utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (ebook, audiobook);
c. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;
d. wprowadzenie utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera;
e. rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC-BY 4.0) w tym 

poprzez platformę cyfrową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu i Instytutu Badań Gospodarczych 
(Economic Publishing Platform).

6. Korzystanie przez wydawcę czasopisma Catallaxy z utrwalonego utworu na polach określonych w punkcie 5. nie jest 
ograniczone czasowo ilościowo i terytorialnie.

7. Zobowiązuję się dostarczyć utwór/przedmiot prawa pokrewnego w formie elektronicznej wykonany pod względem 
merytorycznym, formalnym i językowym — ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju 
utworów. 

8. Wyrażam zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim utwór/przedmiot praw pokrewnych został dostarczony wydawcy 
czasopisma Catallaxy. Zmiana formatu ma być uzasadniona korzystaniem z utworu na podstawie oświadczenia o przekazaniu 
autorskich praw majątkach.

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu opublikowania zgłoszonego utworu. Wydawca czasopisma 
Catallaxy gwarantuje prawo wglądu w te dane oraz możliwość ich poprawiania. Wydawca zapewnia, że dane nie będą 
udostępniane innym podmiotom bez zgody i wiedzy danej osoby. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
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