………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………..…………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………….……………………
(imię i nazwisko, adres
oraz numer telefonu autora artykułu)

Redakcja Czasopisma Naukowego
„Kultura Bezpieczeństwa”
ul. Żytnia 39, pokój 2.44
08-110 Siedlce

OŚWIADCZENIE AUTORA
Oświadczam, że przesłany przeze mnie w celu publikacji w czasopiśmie naukowym „Kultura Bezpieczeństwa” artykuł pt.
………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................

autorstwa
………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................
(imiona, nazwiska, tytuły/stopnie naukowe wszystkich autorów)

a. nie był wcześniej publikowany, ani wysłany do publikacji w innym czasopiśmie, portalu
internetowym lub innych mediach;
b. jest moim/naszym autorskim dziełem i przysługują mi do niego autorskie prawa materialne;
c. nie narusza praw osób trzecich, w szczególności innych praw autorskich, a wszelkie niezbędne pozwolenia dotyczące wykorzystania materiałów objętych prawami autorskimi
zostały uzyskane przez autora/autorów i przedłożone redakcji;
d. nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem;
e. może być udostępniony w systemie open-access do celów niekomercyjnych.
Oświadczam również, że w przypadku przekazanej do publikacji pracy nie występuje zjawisko
ghostwriting, guest authorship (honorary authorship)1. Jestem świadom/a, że zjawiska ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszystkie wykryte przez redakcję przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

1

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy istotny wkład w powstanie artykułu wnosi ktoś bez ujawniania swojego udziału jako jeden
z autorów lub autor nie wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w artykule. Guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem artykułu.

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z zasadami publikacji artykułów w czasopiśmie
naukowym „Kultura Bezpieczeństwa” i akceptuję zawarte tam postanowienia. Nie będę
w przyszłości dochodzić żadnych roszczeń z tytułu wykorzystania artykułu w określonym wyżej zakresie.

………………………………………………..………………………
podpis Autora zgłaszającego artykuł

Tytuł/stopień naukowy,
imię i nazwisko

Procentowy wkład
w powstanie artykułu

Podpis autora

Źródła finansowania i wkład innych podmiotów:
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(zgodnie z zaleceniami MNiSW prosimy o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych,
stowarzyszeń i innych podmiotów)

