
ZGODA NA PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH 

imię i nazwisko Autora  

adres korespondencyjny  

mail   

telefon   

Oświadczam, że: 

1. Jestem  autorem (współautorem) pracy zatytułowanej:

2. Jestem właścicielem (współwłaścicielem) praw autorskich zarówno w zakresie tekstów, jak i
materiału ilustracyjnego (fotografii, rysunków, diagramów, wykresów, itp.) zamieszczonych w
przedstawionej pracy.

3. Przenoszę nieodpłatnie prawa autorskie na Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych
(SPMK) w zakresie niezbędnym do publikacji przedstawionej pracy w czasopiśmie Musica
Ecclesiastica wydawanym przez SPMK.

4. Praca ta jest całkowicie oryginalna i nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z innego dzieła,
które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy.

5. Praca nie była wcześniej w całości publikowana i obecnie nie jest rozpatrywana możliwość jej
publikacji w innych czasopismach.

6. Prawa autorskie do niej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.
7. Wyrażam zgodę na dokonanie w treści artykułu koniecznych zmian, wynikających z opracowania

redakcyjnego.
8. Przyznaję wydawcy prawo do wydania, promocji oraz sprzedaży przedstawionej pracy we

wszelkich obszarach eksploatacji, a w szczególności:
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono;
 wykorzystywania fragmentów manuskryptu do celów promocji czasopisma Musica

Ecclesiastica.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa i wyrażam zgodę na 
udostępnienie treści artykułu na tej licencji bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony bez możliwości jej cofnięcia. 
Oświadczam także, że wykonana przeze mnie praca ma charakter opracowania naukowego i kwalifikując ją do działalności 
korzystającej z ochrony prawa autorskiego ponoszę pełną odpowiedzialność za jej ocenę i ewentualne konsekwencje 
podatkowe (w tym również odsetki) w razie stwierdzenia przez właściwy Organ Skarbowy dowodów przeciwnych. 

 miejscowość, data  

podpis Autora

W przypadku pracy wieloautorskiej oświadczenie składa jeden autor reprezentujący także pozostałych. Dokument należy wypełnić, 

wydrukować i formie skanu przesłać na adres Redakcji. Możliwe jst także dostarczenie dokumentu w formie papierowej.
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