PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA i DYSKUSJE

OŚWIADCZENIE AUTORA (AUTORKI)1
Imię i nazwisko autora (autorki):………………………………………………………….
Adres zamieszkania autora (autorki): ………………………………………………………..
Adres do korespondencji autora (autorki) …………………………………………………..
Adres e-mail autor (autorki): ………………………………………………………………..
Instytucja wskazana przez autora (autorkę) jako afiliacja - nazwa i adres:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Tytuł tekstu złożonego do redakcji „Problemów Polityki Społecznej”
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
 Oświadczam, że nadesłany artykuł jest oryginalny i nie był dotąd publikowany, ani
złożony do redakcji innego pisma.
Tak / Nie*
 Oświadczam, że przysługują mi prawa autorskie do zamieszczonych w dziele
opracowań graficznych i tabel oraz wykresów lub prawa autorskie do nich wygasły.
Tak / Nie*
 Oświadczam, że
- jestem jedynym autorem tekstu;*
- nie jestem jedynym autorem tekstu, a współautorami są, w podanych z nawiasach
procentach:* ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
 Oświadczam, że
- uzyskałem(-am) merytoryczną pomoc (nie będącą współautorstwem) od osób trzecich w
przygotowaniu artykułu (np. przygotowanie obliczeń statystycznych, kwerenda źródeł) * od
………………………….……………………………………………………………………….,
co zostało odnotowane w artykule.
- nie uzyskałem(-am) merytorycznej pomocy (nie będącej współautorstwem) od osób trzecich
w przygotowaniu artykułu.*

1

W przypadku tekstów kilku autorów każdy ze współautorów wypełnia odrębne oświadczenie.

*Prosimy o podkreślenie wybranych odpowiedzi oraz wpisanie wymaganych informacji.
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 Deklaruję, że w dziele nie występują zjawiska: ghostwriting2, guest autorship (lub
honorary authorship)3.
Tak/Nie*
 Oświadczam, że do powstania artykułu przyczyniło się finansowanie ze strony (w
ramach projektu itp.) …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………, co zostało odnotowane w artykule.
Tak/Nie*
 Wyrażam zgodę na opracowanie redakcyjne przekazanego dzieła, w tym jego skrótu i
korektę, a także dostosowanie go do wymogów redakcyjnych czasopisma.
Tak/Nie*
 Zobowiązuję się do wprowadzenia wskazanych przez redakcję poprawek na etapie
wewnętrznej oceny redakcyjnej i po otrzymaniu recenzji w czasie nie dłuższym niż 2
tygodnie.
Tak/Nie*
 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się i akceptuje zasady publikacji utworów
określone przez redakcję „Problemów Polityki Społecznej”, które dostępne są na
stronie internetowej czasopisma.
Tak/Nie*

Podpis autora:…………………………………………………………………………
Data złożenia oświadczenia:………………………………………………………….
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Istnieje osoba (osoby), która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, ale nie jest wymieniona jako
współautor lub nie wymieniono jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
3
Udział osoby wskazanej jako współautor (współautorka) publikacji był znikomy, a mimo to osoba ta została
wskazana jako autor (autorka).

*Prosimy o podkreślenie wybranych odpowiedzi oraz wpisanie wymaganych informacji.
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