
Miejscowość, data: …………………………....... 

Oświadczenie 

Oświadczam (oświadczamy), że przedłożone opracowanie pt.: 

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

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

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

Autorstwa: 

 

…………………………………………………………………                                  ………………………………………………………………… 
                  (imię i nazwisko)              (udział %)                                                                                     (imię i nazwisko)            (udział %) 

 

…………………………………………………………………                                  ………………………………………………………………… 
                   (imię i nazwisko)              (udział %)                                                                                      ( imię i nazwisko)            (udział %)  

 

…………………………………………………………………                                  …………………………………………………………………  
                   (imię i nazwisko)              (udział %)                                                                                      (imię i nazwisko)             (udział %) 

 

…………………………………………………………………                                  ………………………………………………………………… 
                   (imię i nazwisko)              (udział %)                                                                                      (imię i nazwisko)             (udział %) 

 

…………………………………………………………………                                  ………………………………………………………………… 
                    (imię i nazwisko)             (udział %)                                                                                      (imię i nazwisko)             (udział %) 

 

 

1) nie było dotychczas nigdzie publikowane i nie zostało przekazane do innej redakcji w celu opubli-

kowania (w przypadku wcześniejszych wydań proszę podać wydawcę, rok wydania i dostarczyć 

zgodę właścicieli praw autorskich), 

 

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

 

2) jest oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

3) żadna inna osoba nie wniosła wkładu w powstanie publikacji jako jeden z autorów, którego nazwi-

ska ani nie ujawniono, ani nie wymieniono w podziękowaniach, 

4) zawarty w publikacji materiał (tekst, tabele, tablice, ilustracje, fotografie, rysunki, mapy, wykresy, 

schematy) jest moją  (naszą) własnością  z wyjątkiem następującego, na który mam (mamy) zgodę 

właścicieli praw autorskich (zgodę należy przekazać do redakcji PRz): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                      (nr ilustracji, tabeli, tablicy, fotografii, rysunku, mapy, wykresu, schematu – źródło) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                      (nr ilustracji, tabeli, tablicy, fotografii, rysunku, mapy, wykresu, schematu – źródło) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                      (nr ilustracji, tabeli, tablicy, fotografii, rysunku, mapy, wykresu, schematu – źródło) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                      (nr ilustracji, tabeli, tablicy, fotografii, rysunku, mapy,  wykresu, schematu – źródło) 

 

 



5) przenoszę nieodpłatnie na Politechnikę Rzeszowską autorskie prawa majątkowe, którymi dyspo-

nuję (dysponujemy) zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631 z późn. zm.), w zakresie opublikowania wymienionego opracowania, zarówno w formie 

papierowej, jak i elektronicznej, 

6)  prawa autorskie do wymienionej publikacji nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym 

oświadczeniem, 

7) wyrażam (wyrażamy) zgodę na dokonanie koniecznych zmian edytorskich w wymienionym opra-

cowaniu. 

Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za kontakt z redakcją PRz w procesie wydawniczym będzie: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                    (Imię i nazwisko) 

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                          (podpisy wszystkich Autorów) 

 

Jednocześnie oświadczam (oświadczamy), że przedłożone opracowanie zostało poprawione zgodnie z 

propozycjami recenzenta. (Proszę o podanie uzasadnienia nieuwzględnienia propozycji recenzenta):  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                            Autor (Autorzy),  jeden z Autorów w imieniu pozostałych  

 

Oświadczam  (oświadczamy), że zapoznałem  (zapoznaliśmy)  się  z  maszynopisem  opracowania   po 

adiustacji językowej, technicznej,  wykonałem (wykonaliśmy) korektę autorską i  ostateczną wersję 

opracowania przekazuję (przekazujemy) do  druku. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                            Autor (Autorzy),  jeden z Autorów w imieniu pozostałych  

 

 

 

Data ………………………………     
 

 


