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Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich 

 

 W związku z publikacją w czasopiśmie Instytutu Zachodniego w Poznaniu „Przegląd 

Zachodni” opracowania mojego autorstwa pt.  

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

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

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

 

Deklaruję: 

1. Artykuł stanowi oryginalne dzieło, które nie było dotychczas publikowane, jest wynikiem mojej 

twórczości, nie narusza praw innych osób i jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych. 

2. Akceptuję stosowane przez redakcję czasopisma zasady etyki publikacyjnej, politykę 

bezpieczeństwa danych osobowych oraz procedurę recenzowania tekstów przeznaczonych do 

publikacji opisane na stronie internetowej pisma. 

3. Przekazuję Instytutowi Zachodniemu nieodpłatnie prawa autorskie i wyrażam zgodę na 

wykorzystanie sporządzonego przeze mnie utworu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i 

rozpowszechnianie mojej publikacji w kwartaliku „Przegląd Zachodni”, obejmujące także 

formy otwartego dostępu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w bazach czasopism, w których indeksowane są 

artykuły i abstrakty publikowane w piśmie oraz w bibliotece cyfrowej „Przeglądu 

Zachodniego”.  

4. Przyjmuję do wiadomości, że teksty opublikowane na łamach czasopisma „Przegląd Zachodni” 

i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie 

autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa. 

Wydawca nabywa prawo do wysyłania Utworu oraz metadanych Utworu do komercyjnych i 

niekomercyjnych baz, w których indeksowane jest czasopismo. Akceptuję zasady przyjętej 

przez czasopismo polityki Open Access. 

 

 Redakcja czasopisma „Przegląd Zachodni” informuje, że dla celów prowadzenia 

działalności wydawniczej, zbiera i przetwarza dane osobowe Autorów, których teksty zostały 

zaakceptowane do publikacji. Podstawa prawna: art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  

 

 

…………………………..       ..……………………… 

miejsce, data         podpis 
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