„ZOON POLITIKON”

OŚWIADCZENIE AUTORSTWA
…………..……………………., ………………………..
[miejscowość]

[data]

……………………………………………………………………………..
[Imię i Nazwisko Autora]

……………………………………………………………………………..
[Afiliacja]

…………………………………………………………………………..
[Numer ORCID]

Oświadczenie Autora/Autorów
Autor/Autorzy artykułu pt.
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………….
(dalej nazywanego „Utworem”)
zgłaszają Utwór do publikacji w czasopiśmie „Zoon Politikon” i oświadcza/ją, że:
1. Utwór nie narusza praw osób trzecich;
2. Autor/Autorzy udziela/udzielają wydawcy czasopisma „Zoon Politikon” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji
na korzystanie z Utworu na następujących polach eksploatacji:
a. wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
3. Autor/Autorzy zezwala/zezwalają Wydawcy na opracowanie anglojęzycznej wersji artykułu na potrzeby
realizacji zadania: Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Zoon Politikon” finansowanego w ramach
umowy 724/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.
4. Autor/Autorzy zezwala/zezwalają Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu.
5. licencja jest udzielona na czas oznaczony 5 lat, a po upływie tego terminu przedłuża się automatycznie na
czas nieoznaczony, bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń;
6. licencja nie jest ograniczona terytorialnie;
7. Wydawca może udzielać sublicencji;
8. w ramach uzyskanej licencji Wydawca może w szczególności wydać Utwór drukiem i elektronicznie w
ramach wydawanego przez Wydawcę czasopisma, udostępniać utwór na wybranej przez Wydawcę licencji
(sublicencji) Creative Commons, a także przekazywać Utwór oraz metadane Utworu do komercyjnych i
niekomercyjnych baz danych publikacji naukowych;
9. Utwór jest oryginalny, napisany przez podanego/podanych Autora/Autorów, nie był wcześniej
publikowany, nie zawiera bezprawnych stwierdzeń i nie narusza praw osób trzecich;
10. nie zachodzi konflikt interesów, który ma miejsce, kiedy Autor/Autorzy ma/mają finansowe lub osobiste
zależności wpływające niewłaściwie na jego działania związane z publikowanym Utworem;
11. wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie Utworu, zostały ujawnione jako współautorzy
lub wymienione zostały w podziękowaniach;
12. ewentualne powiązania Autora/Autorów z podmiotami zainteresowanymi w publikacji Utworu zostały
ujawnione w tekście pracy lub w formie odrębnego pisma skierowanego do Redakcji;
13. w przypadku, gdy Utwór jest działem więcej niż jednego Autora, wszyscy Autorzy udzielają osobie
zgłaszającej go do publikacji w czasopiśmie pełnomocnictw do występowania w ich imieniu.

Redakcja „Zoon Politikon”
Collegium Civitas PKiN XIIp
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

„ZOON POLITIKON”

OŚWIADCZENIE AUTORSTWA

Informacja dla Autorów
Jednocześnie Wydawca informuje, że Autorzy artykułów publikowanych w czasopiśmie „Zoon Politikon” w pełni
zachowują poniższe prawa:

wszelkie prawa własności odnoszące się do artykułu, w tym także prawa autorskie;

prawo do wykorzystania podstawowej treści artykułu we własnych pracach, łącznie z wykładami i
książkami;

prawo do przedruku artykułu dla celów własnych;

prawo do umieszczania artykułu na publicznych serwerach i repozytoriach cyfrowych oraz
pozostawiania ich tam.
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