
Praca numer: ………………………….. 
 

Adres zwrotny: 
Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska UP 
Redakcja Wiadomości Entomologicznych 
ul. Dąbrowskiego 159 
60-594 Poznań 

 
 
Prosimy o przeczytanie poniższych warunków i w przypadku ich akceptacji – wypełnienie niniejszego 
formularza, wydrukowanie go oraz własnoręczne podpisanie i niezwłoczne przesłanie pocztą na powyższy 
adres. Prosimy o nie przesyłanie formularza pocztą elektroniczną! 
 
 
 

FORMULARZ  
 

PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH 
 
 
Tytuł: ……………….……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Autor/Autorzy: …..………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres korespondencyjny głównego autora: ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Cesja praw autorskich.  
 
Autor przenosi na POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE prawo autorskie do 
powyższego artykułu, na całym świecie, w dowolnej formie i języku, na czas jego 
obowiązywania, a postanowienie to wchodzi w życie z chwilą przyjęcia publikacji do druku. 
 
2. Oświadczenie autora. 
 
Autor oświadcza, że artykuł jest oryginalny, napisany przez podanego autora/autorów, nie był 
wcześniej publikowany, nie zawiera bezprawnych stwierdzeń i nie narusza praw osób trzecich 
oraz zapewnia, że posiada pisemne zgody na zamieszczenie cytatów pochodzących z innych 
źródeł. 
 
Autor oświadcza, iż publikacja nie jest/jest finansowana ze źródeł zewnętrznych (jeśli jest podać 
z jakich) .……..…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 



3.  Prawa autorów.  
 
Autorzy zachowują poniższe prawa: 
– wszelkie prawa własności odnoszące się do artykułu, inne niż prawo autorskie, 
– prawo do wykorzystania podstawowej treści artykułu we własnych pracach, łącznie z 
wykładami i książkami, 
– prawo do przedruku artykułu dla celów własnych, pod warunkiem, że przedruki nie zostaną 
wystawione na sprzedaż, 
 – prawo do umieszczania wersji preprint na publicznych serwerach oraz pozostawiania ich tam.  
 
Wszelkie inne sposoby wykorzystania artykułu wymagają zgody wydawcy. 
 
 
4. Współautorstwo i ghostwriting.  
 
Osoba podpisująca niniejszy formularz oświadcza, że wszystkie osoby, które wniosły istotny 
wkład w powstanie publikacji zostały ujawnione jako współautorzy lub wymienione w 
podziękowaniach.  
 
Oświadcza również, iż wszyscy współautorzy upoważnili ją do podpisania niniejszej cesji w ich 
imieniu oraz zobowiązuje się poinformować ich o warunkach umowy. 
 
 
 
 
 
Podpis autora korespondencyjnego: …………………………………………….. 
 
 
Imię i nazwisko (czytelnie): ………………………………………………..…… 
 
 
Miejsce i data: …………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 


