
Sopot, .............................. 
 
Imię i Nazwisko Autora/Współautora ........................................................... 
 
Numer dowodu osobistego ............................................................................ 
 
Afiliacja ……………………………….......................................................... 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Niniejszym oświadczam, że przekazuję na rzecz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w 
Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot artykuł pt.:  
 
………….................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................  
 
zwany dalej Artykułem,  
 
z przeznaczeniem do publikacji w czasopiśmie „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”.  
 
Oświadczam ponadto, że: 

& 1 
1. jestem autorem/współautorem artykułu i przysługują mi do niego autorskie prawa majątkowe; 
2. Artykuł nie narusza praw osób trzecich oraz zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody 

poniesione przez Wydawnictwo w przypadku naruszenia takich praw.  
3. Artykuł jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innych utworów, które 

mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawnictwa z tego tytułu. 
4. Artykuł nie był wcześniej publikowany ani wysyłany do publikacji w innym czasopiśmie lub 

portalu internetowym. 
 

&2 
1. Przekazuję nieodpłatnie na rzecz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego autorskie prawa 

majątkowe do Artykułu; 
2. Przekazanie autorskich praw majątkowych obejmuje terytorium całego świata oraz dokonane 

zostaje na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania Artykułu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Artykułu, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową, wprowadzenie 
do pamięci komputera, sieci komputerowych (np e-booki,); 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Artykuł utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania Artykułu w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie 
Artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym (np. internet, intranet), umieszczenie w bazach danych,  

wraz z nabyciem prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawa do 
zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Artykułu na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 
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(podpis autora/współautora) 

 
 

Sopot, .............................. 
 
Imię i Nazwisko Autora/Współautora ........................................................... 
 
Numer dowodu osobistego ............................................................................ 
 
Afiliacja ……………………………….......................................................... 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Niniejszym oświadczam, że przekazuję na rzecz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w 
Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot artykuł pt.:  
 
………….................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................  
 
zwany dalej Artykułem,  
 
z przeznaczeniem do publikacji w czasopiśmie „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”.  
 
Oświadczam ponadto, że: 

& 1 
1. jestem autorem/współautorem artykułu i przysługują mi do niego autorskie prawa majątkowe; 
2. Artykuł nie narusza praw osób trzecich oraz zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody 

poniesione przez Wydawnictwo w przypadku naruszenia takich praw.  
3. Artykuł jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innych utworów, które 

mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawnictwa z tego tytułu. 
4. Artykuł nie był wcześniej publikowany ani wysyłany do publikacji w innym czasopiśmie lub 

portalu internetowym. 
 

&2 
1. Przekazuję nieodpłatnie na rzecz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego autorskie prawa 

majątkowe do Artykułu; 
2. Przekazanie autorskich praw majątkowych obejmuje terytorium całego świata oraz dokonane 

zostaje na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania Artykułu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Artykułu, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową, wprowadzenie 
do pamięci komputera, sieci komputerowych (np e-booki,); 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Artykuł utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania Artykułu w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie 
Artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym (np. internet, intranet), umieszczenie w bazach danych,  

wraz z nabyciem prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawa do 
zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Artykułu na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 

 
 

................................................................. 
(podpis autora/współautora) 

 
 

Adres do korespondencji ................................................................................

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


