
…………………………………………………..…….. 
Miejscowość, data 

…………………………………………………..…….. 
Imię i nazwisko autora artykułu 

…………………………………………………..…….. 
Afiliacja autora(uczelnia, katedra) 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o zasadach związanych z ghostwriting i guest authorship.
W związku z tym przedstawiam na osobnym formularzu informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji
(wkład  merytoryczny,  rzeczowy,  finansowy  etc.)  ,  z  podaniem ich  afiliacji  oraz  kontrybucji,  tj.  informacji,  kto  jest  autorem
koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, oraz dane o źródłach finansowania
publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
Jako osoba zgłaszająca manuskrypt do druku ponoszę odpowiedzialność za podanie danych zgodnych z prawdą. 
Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z przekazaniem wydawcy praw do opublikowania pracy w wersji papierowej
i elektronicznej.



Oświadczenie o oryginalności artykułu (publikacji), przeniesieniu praw autorskich i finansowaniu

Oświadczam, że artykuł mojego autorstwa pod tytułem:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
do czasopisma naukowego pod tytułem:

................................................................................................................................................................................................

1) nie był wcześniej opublikowany i jest oryginalną publikacją naukową, prezentującą*: 
* zaznaczyć właściwe 
a) stan wiedzy w prezentowanej dziedzinie (publikacja przeglądowa) 
b) wyniki badań własnych 
c) nową interpretację wyników badań własnych autorów wymienionych w publikacji 
d) informację o wynikach badań osób wymienionych w artykule 
2) nie został złożony do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych
innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn.
zm.) 
3) został wcześniej opublikowany jako: 
a) artykuł recenzowany w:

................................................................................................................................................................................................
dane bibliograficzne czasopisma 
b) artykuł nierecenzowany w:

................................................................................................................................................................................................................................................
dane bibliograficzne czasopisma 
c) inne informacje na temat publikacji artykułu w części lub w całości 

................................................................................................................................................................................................
4) mój wkład w powstanie artykułu wynosi: .................................................................% 
5) w powstanie artykułu zaangażowane były następujące osoby lub instytucje (niewymienione jako autorzy): 

................................................................................................................................................................................................
6)  w  odniesieniu  do  artykułu  nie  zachodzi  zjawisko  ghostwriting  i  guest  authorship  albo  podobne  w  rozumieniu  zaleceń
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących ochrony przed ghostwriting i guest authorship 
7) źródłem finansowania badań i artykułu były: 
a) środki własne autora: ................................................................................................ 
b) środki uczelni/zakładu pracy: ....................................................................................
c) grant/projekt badawczy (nazwa, nr): ........................................................................
d) inne: ..........................................................................................................................
8)  w  zamian  za  jeden  egzemplarz  czasopisma  w  wersji  pierwotnej  (drukowanej  lub  elektronicznej  w  formacie  *pdf.)
zawierającego mój artykuł przenoszę na wydawcę autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do
zezwolenia  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  oraz  przenoszenia  praw  nabytych,  co  nastąpi  bezwarunkowo  i
niezwłocznie, bez ograniczeń czasowych i co do miejsca, w tym do: 
a)  wytwarzania,  utrwalania  i  zwielokrotniania  egzemplarzy  artykułu  wszelkimi  technikami,  w  tym  techniką  drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów
na płytach CD 
b) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet 
c) wydawania i rozpowszechniania. 

.................................................................................................................
czytelny podpis Autora


