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OŚWIADCZENIE AUTORSKIE – rozdział w monografii (cz. 1) 

AUTOR / AUTORKA 

Tytuł naukowy: Imię i nazwisko: 

  

Telefon kontaktowy: Adres e-mail: 

  

Adres zamieszkania (niezbędny do przygotowania umowy wydawniczej): 

Ulica, numer domu/lokalu: 

Kod pocztowy, miasto: 

Dane niezbędne do otrzymania egzemplarza autorskiego – zgodnie z wymaganiami Urzędu Skarbowego 
(niepodanie danych oznacza rezygnację z drukowanego egzemplarza autorskiego) 

PESEL: 

Adres zameldowania: 

Adres Urzędu Skarbowego: 

Oświadczam, że przyjmuję brzmienie klauzuli informacyjnej RODO 

dla zleceniobiorców Uniwersytetu Śląskiego 

(załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora UŚ nr 71 z dnia 5 czerwca 2018 r.). 

Podpis (odręczny): 

 

DZIEŁO 

Tytuł rozdziału: 

 

 

Tytuł monografii i jej redaktor naukowy:  

 
 

Jest moim dziełem oryginalnym: 
(podkreśl właściwe) 

TAK NIE 

Oświadczam, że moje dzieło: 
(podkreśl właściwe) 

Nie było dotąd publikowane Było publikowane 

Jeśli dzieło było wcześniej publikowane, to należy podać dokładne informacje dotyczące 

pierwodruku: 

(pole należy zostawić puste, jeśli tekst jest publikowany po raz pierwszy) 
Lp. Dokładny adres bibliograficzny Właściciel praw majątkowych (zwykle wydawca) 

1.   

UWAGA: Do oświadczenia należy załączyć zgodę właściciela majątkowych praw autorskich (wydawcy, redakcji 
czasopisma etc.) na przedruk – bez załączenia tej zgody publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego 

Dzieło zawiera materiał 

ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, 

wykresy, mapy itp.) 

(podkreśl właściwe) 

TAK 

 

(w tym przypadku należy wypełnić 
część 3 oświadczenia) 

NIE 

Data: 

 
Podpis (odręczny): 
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OŚWIADCZENIE AUTORSKIE – rozdział w monografii (cz. 2)  

ODPOWIEDŹ NA RECENZJĘ 

Po dokładnym zapoznaniu się z recenzją mojego tekstu oświadczam, że w recenzji 
(podkreśl właściwe): 

Nie wskazano konieczności dokonania zmian w tekście Wskazano konieczność dokonania zmian w tekście 

1. Uwzględniłem / uwzględniłam następujące uwagi i sugestie: 

 

2. Nie uwzględniłem / nie uwzględniłam 

następujących uwag i sugestii: 
Motywacja stanowiska: 

  

Data: 

 
Podpis (odręczny): 
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OŚWIADCZENIE AUTORSKIE – rozdział w monografii (cz. 3)  

MATERIAŁ ILUSTRACYJNY 
(należy wypełnić, jeśli do tekstu dołączone są rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.) 

Materiał ilustracyjny mojego autorstwa (należy podać tytuł): 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Oświadczam, że wskazane powyżej dzieła są moimi dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, 
m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiadam do nich pełnię praw majątkowych. Niniejszym przekazuję Wydawnictwu 
Uniwersytetu Śląskiego wszelkie niezbędne prawa do rozporządzania wskazanymi dziełami na wszelkich polach eksploatacji 
(w tym udostępniania jako pliki w tzw. otwartym dostępie). 

Materiał ilustracyjny nie mojego autorstwa: 

1. 

Autor: 

 

Tytuł: 

 

Wybierz właściwą opcję: Zaznacz: 

a) Dzieło jest w domenie publicznej – jego autor(ka) zmarł(a) ponad 70 temu   

b) Dzieło jest w tzw. otwartym dostępie (np. na licencji Creative Commons). Wymagany licencją zapis o 
autorstwie: 

 

 

c) Załączam zgodę na publikację uzyskaną od właściciela praw majątkowych do dzieła. Dane właściciela 

tych praw: 

 

 

2. 

Autor: 

 

Tytuł: 

Wybierz właściwą opcję: Zaznacz: 

a) Dzieło jest w domenie publicznej – jego autor(ka) zmarł(a) ponad 70 temu   

d) Dzieło jest w tzw. otwartym dostępie (np. na licencji Creative Commons). Wymagany licencją zapis o 
autorstwie: 

 

 

e) Załączam zgodę na publikację uzyskaną od właściciela praw majątkowych do dzieła. Dane właściciela 

tych praw: 

 

 

3. 

Autor: 

 

Tytuł: 

 

Wybierz właściwą opcję: Zaznacz: 

a) Dzieło jest w domenie publicznej – jego autor(ka) zmarł(a) ponad 70 temu   

f) Dzieło jest w tzw. otwartym dostępie (np. na licencji Creative Commons). Wymagany licencją zapis o 

autorstwie: 

 

 

g) Załączam zgodę na publikację uzyskaną od właściciela praw majątkowych do dzieła. Dane właściciela 

tych praw: 

 

 

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw 
autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na 
siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych 
przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).  

Data: 

 
Podpis (odręczny): 

 

 


