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ul. Zakopiańska 73 
30-418 Kraków, Poland 
tel. +48 (12) 26 18 111 
fax +48 (12) 26 60 870 

iod@iod.krakow.pl 

 
 
Kraków, dnia ……..……..………… 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 
 

1. Nazwisko/a i imię/ona autora/ów (proszę podkreślić autora głównego): 

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

 

2. Tytuł pracy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Udział w pracach twórczych jest następujący: 

Imię i nazwisko:       % udział  ……. 

Imię i nazwisko:       % udział  ……. 

Imię i nazwisko:       % udział  ……. 

 
4. Artykuł/publikacja jest utworem oryginalnym, nigdzie wcześniej niepublikowanym1. 
 
5. Oświadczenie (proszę zaznaczyć lit. a lub wypełnić lit. b) 
 

(a) Oświadczam, że zamieszczone w mojej/naszej pracy przeznaczone do opublikowania 
zdjęcia, rysunki, wykresy, tabele itp., są oryginalne, tzn. zostały wymyślone  
i zaprojektowane przez autorów artykułu/publikacji. 
 

  (b) Oświadczam, iż uzyskałem/liśmy zgodę Autorów na reprodukcję zdjęć, rysunku, wykresu  
 
   nr: ............................................................ zamieszczonych w: .......................................... 
 
    ………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

    
   ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczam, że uzyskałem/liśmy zgodę Autorów na reprodukcję tabel nr: .........................  
 

zamieszczonych w2: ................................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Do Oświadczenia załączam/y oryginalne zezwolenia reprodukcji w liczbie: ……………….,  

rysunków: ......................., tabel: ....................., cytowanego tekstu: ………..………… itp.  

 
 
6. Wyrażam/y zgodę na bezpłatne opublikowanie ww. artykułu/publikacji przez Sieć Badawczą 

Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w szczególności na drukowanie oraz publikowanie  

w formie elektronicznej ww. artykułu/publikacji na stronie internetowej Sieci Badawczej 

Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa, w bazach indeksacyjnych oraz w czasopiśmie „Prace 

Instytutu Odlewnictwa”. 

 
7. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na opublikowanie ww. artykułu/publikacji w trybie 

otwartego dostępu. Jednocześnie udzielam/y niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na 

wykorzystywanie artykułu/publikacji, z zachowaniem uznania autorstwa (BY) oraz zastrzeżenia 

rozpowszechniania utworów zależnych na tych samych warunkach co utwór opracowywany 

(SA). Przedmiotowa licencja skierowana jest do nieoznaczonego kręgu adresatów. Dokument 

licencji stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia, a Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Odlewnictwa jest uprawniona do udostępniania i publikacji dokumentu licencji przy okazji 

każdego opublikowania artykułu/publikacji, będącego przedmiotem niniejszego oświadczenia,  

w dowolnej formie oraz za pomocą dowolnego środka publikacji.  

 
 

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

(miejsce i data) 

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

(podpis autora) 

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

(miejsce i data) 

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

(podpis autora) 

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

(miejsce i data) 

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

(podpis autora) 

 
                                                 
1 Jeżeli artykuł był już wcześniej publikowany (przeredagowany, zmieniony, uzupełniony) należy dołączyć do niego odpowiednią 
notę ze wskazaniem pierwotnego tytułu, miejsca i czasu publikacji oraz wydawcy. 
2  Proszę podać dane bibliograficzne publikacji, z której zaczerpnięto materiały.  


