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Imię i nazwisko:
Tytuł opracowania:

OŚWIADCZENIA Autora1 opracowania
zgłoszonego do czasopisma naukowego
PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
1) Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego utworu, utwór nie
narusza żadnych praw osób trzecich, prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone.
2) Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie opracowanie nie było wcześniej publikowane.
3)

Przenoszę

nieodpłatnie

na

Wydawcę

pisma

PRZEGLĄD

PRAWA

OCHRONY

Ś R O D O W I S K A autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego utworu i wyraża zgodę na
wniesienie do artykułu ewentualnych poprawek redaktorskich.
4) Wyrażam zgodę na opublikowanie zgłaszanego utworu w postaci elektronicznej na stronie
internetowej

czasopisma

naukowego

PRZEGLĄD

PRAWA

OCHRONY

Ś R O D O W I S K A , znajdującej się na Akademickiej Platformie Czasopism, koordynowanej
przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu opublikowania zgłoszonego
utworu. Redakcja gwarantuje prawo wglądu w te dane oraz możliwość ich poprawiania.
Redakcja zapewnia, że dane nie będą udostępniane innym podmiotom bez zgody i wiedzy
danej osoby. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych2,
……………………….......................
(miejsce, data i podpis)

1
2

W przypadku współautorstwa, każdy z Autorów opracowania składa oddzielne oświadczenie.
Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.
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OŚWIADCZENIE Autora3 opracowania zgłoszonego do czasopisma naukowego
PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
w przedmiocie prawidłowego postępowania w procesie publikowania prac naukowych
w zakresie autorstwa i procesu recenzji4
1) Deklaruję, iż jestem świadomy odpowiedzialności z tytułu popełnienia czynów, kwalifikowanych
jako „plagiat” 5 i/lub „autoplagiat”6.
2) Deklaruję, iż w przypadku opracowania przekazywanego przeze mnie do publikacji nie występuje
zjawisko „ghostwriting” lub „guest authorship”7.
3) Deklaruję następujący procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie przekazywanej do
publikacji pracy:
Imię i nazwisko autora

Procentowy wkład autora w
powstanie koncepcji, założeń i
metod wykorzystanych w publikacji

Całkowity
procentowy wkład
autora w powstanie
pracy

W przypadku współautorstwa, każdy z Autorów opracowania składa oddzielne oświadczenie.
Wszystkie definicje za MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/dobre-praktyki-akademickie/publikowanie-pracnaukowych.html [dostęp: 1 stycznia 2015]
5
Według definicji MNiSW przez „plagiat” należy rozumieć „przypisanie sobie w sposób bezprawny autorstwa
cudzego tekstu (choćby małego fragmentu), obrazu, pomysłu badawczego czy też wyników prac naukowych.
Naruszenie cudzej własności intelektualnej oraz praw autorskich może być przyczyną roszczeń
cywilnoprawnych, ale może być również przestępstwem, i to przestępstwem ściganym z urzędu”.
6
Według definicji MNiSW przez „autoplagiat” należy rozumieć „powtórzenie treści własnych, wcześniejszych
publikacji, bez odpowiedniego odznaczenia tego faktu w nowej publikacji”.
7
Według definicji MNiSW są to praktyki polegające na „nieprawidłowej atrybucji autorstwa, gdy to osoby
będące realnymi współautorami dzieła są pomijane lub ich rola jest niedostatecznie wyeksponowana w
informacji redakcyjnej o autorstwie publikacji, albo też nazwisko osoby niebędącej współautorem (lecz na
przykład przełożonym autorów) znajduje się w ich wykazie, nierzadko zresztą na pierwszym miejscu.
(...)Szczególnie naganne jest nadużycie władzy, polegające na samowolnym dopisywaniu przez przełożonego
własnego nazwiska do nazwisk rzeczywistych autorów prac będących jego podwładnymi lub wywieranie na nich
psychologicznej presji, by sami to uczynili”.
3
4
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4) Mam świadomość, iż zjawiska takie jak „plagiat”, „autoplagiat”, „ghostwriting” i „guest
authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przez Redakcję PPOŚ
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów).
5) Deklaruję następujące źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych,
stowarzyszeń i innych podmiotów:
……………..........................................................................................................................……………
……..........................................................................................................................……
……………..........................................................................................................................……
……………..........................................................................................................................……
6) Deklaruję, w celu uniknięcia sytuacji konfliktu interesu8 w procesie recenzowania, że:
a) moim bezpośrednim przełożonym jest: .......................................................................
b) zapoznałem się z dotychczas opublikowaną Listą Recenzentów PPOŚ:
- i z żadną z tych osób nie łączą mnie więzy rodzinne / z następującymi osobami jestem
spokrewniona/ny9:
............................................................
............................................................
............................................................
- i z żadną z tych osób nie współpracowałam/łem w ciągu 2 lat poprzedzających rok
przygotowania recenzji / w ciągu

2 lat poprzedzających rok przygotowania recenzji

współpracowałam/łem z następującymi osobami10:
............................................................
............................................................
............................................................

.......................…………………....
(miejsce, data i podpis)

„Konflikt interesu” – to sytuacja, gdy między recenzentem i autorem występują: relacje rodzinne
(pokrewieństwo i powinowactwo do drugiego stopnia); relacje zawodowe (podległość służbowa); współpraca
między recenzentem i autorem podjęta w ciągu 2 lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
9
Niepotrzebne SKREŚLIĆ
10
Niepotrzebne SKREŚLIĆ
8
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