
  
 

 

 

3) właściwe podkreślić 

4) należy podać wkład procentowy każdego współautora publikacji 
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………………….……………………………….. 
miejscowość, data 

 
…………………………………………………..……………………………… 
imię i nazwisko autora/autorów artykułu, stopień naukowy 

 
…………………………………………………..…………………………….. 
afiliacja (uczelnia, katedra) 
 

………………………………………………………………..……………….. 
e-mail 
 

………………………………………………………………………………… 
nr telefonu 
 

…………………………………………………..…………………………… 
adres do korespondencji 
 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o oryginalności artykułu (publikacji) i finansowaniu 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczam/y, że artykuł mojego/naszego autorstwa pt. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
zgłoszony do czasopisma „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”: 
 
1. nie był wcześniej opublikowany i jest oryginalną publikacją naukową, 

przedstawiającą1: 

a) stan wiedzy w prezentowanej dziedzinie (publikacja przeglądowa, koncepcyjna) 

b) stan wiedzy i wyniki badań własnych (publikacja empiryczna) 

c) nową interpretację wyników badań własnych autorów wymienionych w 

publikacji 

d) informację o wynikach badań osób wymienionych w artykule 

 



 

 

  

1) właściwe podkreślić 

2) należy podać wkład procentowy każdego współautora publikacji 
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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 nie recenzowany w 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
dane bibliograficzne czasopisma 

 

c) inne ważne informacje na temat publikacji artykułu w części lub w całości 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. mój wkład w powstanie artykułu wynosi ………% 2 ; 

 
5. w powstanie artykułu zaangażowane były następujące osoby lub instytucje 

(niewymienione jako autorzy): 

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

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

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

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

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

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

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

 

których wkład w powstanie artykułu polegał na ………………………………………………………….. 



 

 

  

1) właściwe podkreślić 

2) należy podać wkład procentowy każdego współautora publikacji 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

 
 
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 (przedstawionych przez 

Redakcję w dokumencie Informacje dla Autorów) 

 
7. źródłem finansowania badań i artykułu były: 

a) środki własne autora/autorów:………………………………………………………………………… 

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

b) środki uczelni/zakładu pracy (nazwa): ……………………………………………………………… 

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

c) grant/projekt badawczy (nazwa, nr)…………………………………….……………………………. 

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

d) inne …………………………………………………………………………………….……………………………. 

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

 
 
 
 

................................................................................... 
data, czytelny podpis autora/autorów 

 


