
Oświadczenie Autora/Współautorów 

artykułu złożonego do publikacji w czasopiśmie  

„Problems of Economics and Law” (ISSN 2657-4888) 
 

 

Oryginalność artykułu 

Składając artykuł do publikacji w czasopiśmie „Problems of Economics and Law” jako 

Autor/Współautor artykułu zatytułowanego: 

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

oświadczam, że: 

 artykuł jest wyłącznie mojego/naszego autorstwa, jest oryginalny, nie zawiera zapożyczeń, 

które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy i nie narusza praw autorskich innych 

osób; 

 artykuł nie był wcześniej publikowany lub w inny sposób rozpowszechniany i nie został 

równocześnie złożony do publikacji w innym czasopiśmie/wydawnictwie; 

 wszyscy Współautorzy przyczynili się znacząco do powstania pracy, zaakceptowali ostateczną 

wersję artykułu i wyrażają zgodę na jego publikację w czasopiśmie „Problems of Economics 

and Law”; 

 kolejność podawania nazwisk została ustalona i zaakceptowana przez wszystkich 

Współautorów; 

 wszelkie błędy pominięte w ostatecznej korekcie autorskiej (wykonywanej po korektach 

wydawniczych, tuż przed opublikowaniem) leżą po stronie Autora/Współautorów; 

 

Wkład Autorów1 

Oświadczam, że wkład autorów w powstanie artykułu jest następujący: 

 

 Obszar Imię i nazwisko Autora 
Udział Autora 

(%) 

A.  Koncepcja pracy   

B.  Przegląd literatury   

C.  
Przygotowanie i przeprowadzenie 

badań 
  

D.  
Analiza i interpretacja wyników 

badań 
  

E.  
Opracowanie wniosków 

i rekomendacji 
  

F.  
Przygotowanie pierwotnej wersji 

tekstu 
  

G.  Korekta i rewizja tekstu   

 

 

Konflikt interesów 

Oświadczam również, że potencjalny konflikt interesów finansowych i/lub niefinansowych (osobistych, 

zawodowych) w stosunku do osób i/lub organizacji2: 

 nie występuje 

                                                           
1 Dotyczy wyłącznie artykułów wieloautorskich. Należy podać nazwiska odpowiedzialnego współautora lub współautorów 

oddzielnie dla każdego określonego przez redakcję obszaru.  
2 Właściwe proszę podkreślić. 



 występuje w stosunku do osób i/lub organizacji (proszę wymienić): 

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

 występuje, ale ujawnienie go jest niemożliwe ze względu na zawarcie przez 

Autora/Współautorów umów o zachowaniu poufności.  

 

Finansowanie artykułu 

Oświadczam, że źródłem finansowania badań i artykułu były3: 

 środki własne Autora/Współautorów 

 środki uczelni/zakładu pracy (podać nazwę): 

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

 grant/projekt badawczy (podać nazwę i numer): 

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

 inne, jakie? 

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

 

Licencja 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy o korzystanie z autorskich praw majątkowych do 

artykułu będącego przedmiotem oświadczenia przez wydawcę – Akademię Nauk Stosowanych 

w Tarnowie – i przyjmuję je bez zastrzeżeń.  

 

 

……………………………………..  …………………………………….. 
(miejscowość, data)  (czytelny podpis Autora/Współautora 1) 

  
…………………………………….. 

  (czytelny podpis Współautora 2) 

  
…………………………………….. 

  (czytelny podpis Współautora 3) 

  
…………………………………….. 

  (czytelny podpis Współautora 4) 

  
…………………………………….. 

  (czytelny podpis Współautora 5) 

   

 

                                                           
3 Właściwe proszę podkreślić. 


