
OŚWIADCZENIE
O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, PESEL)
........................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
oświadczam, że:
	 jestem autorem/ką lub współautorem/ką i do tej pory nie publikowałem/łam 

w żadnym wydawnictwie artykułu/opracowania pt.: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	 nieodpłatnie przenoszę na Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk autorskie prawa majątkowe w zakresie wielokrotnego opublikowania tego opracowania w wydawnictwach IRWiR PAN (w kwartalniku Wieś i Rolnictwo lub w książce autorskiej/pracy zbiorowej), bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,.


Autorskie prawa majątkowe, o których mowa wyżej, obejmują następujące pola eksploatacyjne:
	utrwalenie artykułu i zwielokrotnienie techniką drukarską,
	wprowadzenie do obrotu,
	wprowadzenie do pamięci komputera,
	umieszczenie na witrynie internetowej www.irwirpan.waw.pl, rozpowszechnienie w całości lub w części w celach promocyjnych albo reklamowych,
	rozpowszechnianie w bazach naukowych oraz projektach promujących naukę
bezterminowo i bez honorarium.
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN może dysponować w/w prawami od daty podpisania tego oświadczenia.

Wydawca ma prawo dokonania koniecznych zmian utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego, nie naruszając tym uprawnień Autora w zakresie autorskich praw osobistych. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim praw do Dzieła w zakresie wyżej wymienionych pól eksploatacji bez konieczności wypłaty honorarium autorskiego oraz bez konieczności informowania Autorów.

Autor zapewnia, że jego utwór ma charakter twórczy, jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawcy, oraz że prawa autorskie Autora do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

Autor oświadcza, że wszelkie  ilustracje lub inne materiały chronione prawem autorskim,  zostały włączone do artykułu/opracowania po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od osoby uprawnionej, którego kopię zobowiązuje się dołączyć do niniejszego oświadczenia  oraz zobowiązuje się do uregulowania we własnym zakresie związanych z tym kosztów.W wypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z domniemanym naruszeniem przez artykuł/publikację jakichkolwiek praw tych osób trzecich, Autor zobowiązuje się wstąpić w miejsce Wydawcy w sprawach z tym związanych a w szczególności ponieść całkowity koszt ewentualnych odszkodowań .

										...............................
Warszawa ...........................							Podpis Autora

