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Copyright transfer agreement 
I. I (We), the undersigned (as listed below) (hereinafter 

referred to as the “Author”) as concerns the following 

scientific paper: 

Umowa o przeniesieniu praw autorskich 
I. Ja (My), niżej podpisani/(y) (wymienieni[y] poniżej) (dalej 

jako „Autor”) w odniesieniu do następującego artykułu 

naukowego:  

“…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………” written by / napisany przez 

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

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

………………………………………………………… 

– hereinafter referred to as the “paper”, to be published 

in Journal of Telecommunications and Information 

Technology, hereby transfer to National Institute of 

Telecommunications [Instytut Łączności – Państwowy 

Instytut Badawczy], Szachowa 1, 04-894 Warszawa 

(hereinafter referred to as “NIT”) economic author’s 

rights concerning the aforementioned paper in the 

following fields of exploitation, including in particular 

the right to: 

1) reproduce and fix the paper – i.e. by means of 

production of copies with the use of specific 

technology, including printing, reprographics, 

magnetic fixing and digital technology (including in 

particular offline and online, or OCR ) or create any 

other reproductions of similar nature; 

2) distribute the paper by means of introduction to trade, 

letting for use or rental of the original or copies, 

3) distribute the paper by means of public performance, 

exhibition, screening, presentation and broadcast as 

well as rebroadcast, and making the paper publicly 

available in such a manner that anyone could access 

it at a place and time selected thereby, including by 

means of Internet or other networks. 

II. The above transfer is made on the time of and subject 

to acceptance and qualifying  the paper for publication 

by NIT, free of remuneration for the Author as concerns 

any of the above mentioned fields of exploitation, as 

well as without limitation as to the time, place, territory 

or number of copies. 

III. We represent that we hold the economic author’s rights 

to the paper and that the paper is not subject to third 

party rights or claims, including rights under a license.  

IV. NIT hereby approves above transfer of economic 

author’s rights and assumes these rights, on terms and 

conditions as stated herein. 

V. The present Copyright transfer agreement shall be 

governed by laws of Republic of Poland and subject to 

jurisdiction of Polish Courts. 

– zwanego dalej „artykułem”, który ma być opublikowany w 

Journal of Telecommunications and Information 

Technology, niniejszym przenosimy(szę) na Instytut 

Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, 

04-894 Warszawa (zwane dalej „IŁ”) majątkowe prawa 

autorskie w odniesieniu do artykułu na następujących polach 

eksploatacji, co obejmuje w szczególności prawo do: 

1) zwielokrotniania i utrwalania artykułu – tj. poprzez 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową (w tym w szczególności offline i 

online, operacji OCR) lub tworzenia innych kopii o 

podobnym charakterze; 

2) rozpowszechniania artykułu poprzez wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) rozpowszechniania artykułu poprzez publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, m.in. 

poprzez Internet lub inne sieci. 

II. Powyższe przeniesienie jest dokonywane przez Autora w 

momencie i pod warunkiem jego przyjęcia i zakwalifikowania 

do opublikowania przez IŁ, nieodpłatnie w odniesieniu do 

któregokolwiek z powyżej wymienionych pól eksploatacji, a 

także bez ograniczeń co do czasu, miejsca, terytorium lub 

liczby egzemplarzy.  

III. Oświadczamy, że przysługują nam autorskie prawa  

majątkowe do artykułu oraz że artykuł nie jest przedmiotem 

praw lub roszczeń osób trzecich, w tym praw na podstawie 

licencji. 

IV. IŁ niniejszym wyraża zgodę na powyższe przeniesienie praw 

autorskich i przyjmuje je, na warunkach w określonych w 

niniejszej umowie. 

V. Niniejsza Umowa o przeniesieniu praw autorskich podlega 

prawu Rzeczypospolitej Polskiej i orzecznictwu Sądów  

polskich. 

FOR THE AUTHOR / W IMIENIU AUTORA 

A. Name / Imię i nazwisko: _______________ 

Affiliation /Affiliacja: _____________________ 

Address / Adres: _____________________ 

Date / Data: ______________________ 

 

Signature / Podpis  ___________________ 

 

 

FOR THE NIT / W IMIENIU IŁ 

Name / Imię i nazwisko: _______________ 

 

Date / Data: _______________________ 

 

 

Signature / Podpis  ___________________ 
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B. Name / Imię i nazwisko: _______________ 

Affiliation /Affiliacja: _____________________ 

Address / Adres: _____________________ 

Date / Data: ______________________ 

 

Signature / Podpis  ___________________ 

 

 

C. Name / Imię i nazwisko: _______________ 

Affiliation /Affiliacja: _____________________ 

Address / Adres: _____________________ 

Date / Data: ______________________ 

 

Signature / Podpis  ___________________ 

 

 

 

 

D. Name / Imię i nazwisko: _______________ 

Affiliation /Affiliacja: _____________________ 

Address / Adres: _____________________ 

Date / Data: ______________________ 

 

Signature / Podpis  ___________________ 

 

 

 

 

E.  Name / Imię i nazwisko: _______________ 

Affiliation /Affiliacja: _____________________ 

Address / Adres: _____________________ 

Date / Data: ______________________ 

 

Signature / Podpis  ___________________ 

 

 

  

  

 

 

 


