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* niepotrzebne skreślić  
**powtórnie opisać źródło finansowania (w wytycznych dla autorów źródło finansowania powinno być wymienione 
w podziękowaniach, przed piśmiennictwem) 
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
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O św i a d c z e n i e  
 

 

Autor/autorzy………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………..  

pracy pt. …………………………………………………………………….…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..….……………. 

……………………………………………………………………………………………………………..….……. 

………………………………………………………………………………………………..…………….………. 

oświadcza/oświadczają,  

(i) że przedłożona do druku praca nie została wcześniej opublikowana lub oddana jednocześnie do 

druku w innym czasopiśmie, 

(ii) udział autorów w przygotowaniu pracy jest następujący: T jest pomysłodawcą pracy, głównym 

wykonawcą projektu, autorem roboczej i ostatecznej wersji pracy; X jest wykonawcą projektu                         

i współautorem roboczej i ostatecznej wersji pracy; Y jest wykonawcą analiz statystycznych, 

interpretacji wyników obliczeń i współautorem roboczej wersji pracy; Z jest kierownikiem zespołu 

badawczego, współautorem roboczej i ostatecznej wersji pracy, 

(iii) zgłasza/zgłaszają  nie zgłasza/nie zgłaszają sprzeczności interesów*, 

(iv) praca została wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego**……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(v) projekt badawczy stanowiący podstawę niniejszej pracy uzyskał akceptację Komisji Bioetycznej 

………………………………………………………………………………………………............................. 
(vi) że zgadza się/zgadzają się na nieodpłatne przekazanie praw autorskich na rzecz Redakcji. 

 

 

 

 

 

………………………………..   ……………..………………………………………… 

Miejscowość, data                Czytelny podpis(y) autora/autorów  
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Oświadczenie

Autor/autorzy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

pracy pt. …………………………………………………………………….……………………..


……………………………………………………………………………………………………..….…………….


……………………………………………………………………………………………………………..….…….


………………………………………………………………………………………………..…………….……….


oświadcza/oświadczają, 

(i) że przedłożona do druku praca nie została wcześniej opublikowana lub oddana jednocześnie do druku w innym czasopiśmie,


(ii) udział autorów w przygotowaniu pracy jest następujący: T jest pomysłodawcą pracy, głównym wykonawcą projektu, autorem roboczej i ostatecznej wersji pracy; X jest wykonawcą projektu                         i współautorem roboczej i ostatecznej wersji pracy; Y jest wykonawcą analiz statystycznych, interpretacji wyników obliczeń i współautorem roboczej wersji pracy; Z jest kierownikiem zespołu badawczego, współautorem roboczej i ostatecznej wersji pracy,

(iii) zgłasza/zgłaszają 
nie zgłasza/nie zgłaszają sprzeczności interesów*,

(iv) praca została wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego**……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….

(v) projekt badawczy stanowiący podstawę niniejszej pracy uzyskał akceptację Komisji Bioetycznej ……………………………………………………………………………………………….............................

(vi) że zgadza się/zgadzają się na nieodpłatne przekazanie praw autorskich na rzecz Redakcji.
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