
Oświadczenie autorskie 

Ja, niżej podpisany/a 

.................................................................oświadczam, że przedkładany do publikacji tekst pt.: 

..................................................................................................................................................... 

napisałem/am samodzielnie, co oznacza, że przy jego tworzeniu nie korzystałem/am  

z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem/am opracowania jego części lub 

całości innym osobom, ani nie kopiowałem/am fragmentów tekstu z prac innych autorów, zaś 

wszelkie zapożyczenia, cytaty, teorie, tabele i ich komentarze, których użyłem/łam w tekście 

zostały przez mnie opatrzone odpowiednimi przypisami.  Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, wiązać się to 

będzie z konsekwencjami prawnymi. 

 

................................................................................. 

(data i czytelny podpis autora tekstu) 

 

 

Oświadczenie autora tekstu  

dotyczące pozwolenia na publikację i jego rozpowszechnianie 

Ja, niżej podpisany/a 

........................................................................................oświadczam, że wyrażam  zgodę na 

publikację i rozpowszechnianie przedłożonej pracy pt.: 

..................................................................................................................................................... 

przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. 

Jednocześnie oświadczam, że tekst nie jest objęty postepowaniem redakcyjnym w innym 

czasopiśmie i nie występuję konflikt interesów w stosunku do publikacji mojego tekstu  

w czasopiśmie naukowym „Biuletyn Uzdrowiskowy”. 

Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a w jednostce naukowej, której z mocy przepisów 

ustawy przysługuje pierwszeństwo publikacji. 

 

............................................................................. 

(data i czytelny podpis autora tekstu)  



Zgoda autora tekstu na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska  

w związku z publikacją tekstu pt.:  

..................................................................................................................................................... 

w czasopiśmie naukowym „Biuletyn Uzdrowiskowy”. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 

danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie związanym z publikacją tekstu. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz, że 

zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich 

poprawiania. 

 

......................................................................................... 

(data i czytelny podpis autora tekstu) 

 

Oświadczenie autorów 

Oświadczamy, że przedkładany do publikacji tekst pt.: 

..................................................................................................................................................... 

jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób 

trzecich. 

Autorzy następująco określają swój wkład w powstanie publikacji: 

Kontrybucja Imię i nazwisko Autora Afiliacja 

Autorstwo koncepcji  

i założeń  

  

Opracowanie metod   

Realizacja badań   

Opracowanie 

wniosków 

  

Inny wkład   

 

 



Przedłożone dzieło nie było dotychczas publikowane ani przesłane do jakiejkolwiek redakcji 

w celu opublikowania. 

Fragmenty tekstu z prac innych autorów nie były kopiowane, zaś wszelkie zapożyczenia, 

cytaty, teorie, tabele i ich komentarze, których użyliśmy w tekście zostały przez nas opatrzone 

odpowiednimi przypisami.  Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że gdyby powyższe 

oświadczenie okazało się nieprawdziwe, wiązać się to będzie z konsekwencjami prawnymi. 

 

…..……………………………………………………………..……………… 

 

…..…………………………………………………………..………………… 

 

…..……………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis autorów tekstu) 

 


