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Imię i nazwisko autora zgłaszającego manuskrypt Miejscowość, data 

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

Afiliacja/Adres koresp./e-mail 

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

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

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

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

W imieniu współautorów oświadczam, że tekst pt.1 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
zgłoszony do druku w czasopiśmie „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” (dalej ChPO), stanowi 
oryginalną publikację naukową oraz:  

1) nie był wcześniej opublikowany drukiem i/lub w wersji elektronicznej w całości ani 
w częściach w innym wydawnictwie,  

2) nie został zgłoszony do druku w innym wydawnictwie i nie znajduje się w recenzji 
w innej Redakcji oraz nie narusza praw autorskich, interesów prawnych 
i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), 

3) nie będzie opublikowany w innym wydawnictwie, jeśli będzie zamieszczony w ChPO,  

4) stanowi rezultat naszej pracy własnej i przysługują nam wyłączne prawa autorskie do 
Tekstu, przy czym wkład poszczególnych autorów jest następujący: 

Lp. Imię i nazwisko współautora Afiliacja  

(miejsce zatrudnienia) 

Udział  

w artykule (%) 

Wkład własny2 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

     

                                                           
1
 Podać autorów i tytuł. 

2
 Podać oznaczenie: A – autorstwo koncepcji i projektu badań, B – opracowanie założeń i metod badawczych,  

C – zbieranie danych, prowadzenie badań, D – analiza statystyczna, E – analiza wyników i sformułowanie 
wniosków, F – opracowanie manuskryptu/redakcja tekstu, G – przygotowanie literatury, H – opracowanie rycin, 
I – pozyskanie funduszy, J – inne. 



    Chrońmy Przyrodę Ojczystą 

          Oświadczenie 

 

Ponadto, w przypadku zaakceptowania manuskryptu do druku w ChPO: 
1) przenosimy nieodpłatnie na wydawcę całość naszych praw majątkowych do tekstu 
w zakresie publikacji w ChPO, jak i na innych dostępnych polach eksploatacji, 
a w szczególności: 

a) do publicznego upowszechnienia za pomocą elektronicznych nośników danych, 
b) upowszechnienia za pomocą sieci Internet, 

 c) odpłatnego, jak i nieodpłatnego obrotu oryginałem lub egzemplarzami tekstu, 
zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, w tym do użyczania, najmu oryginału lub  
egzemplarzy tekstu. 
  2) przenosimy bezpłatnie na wydawcę zależne prawa autorskie, 
  3) przeniesienie ww. praw autorskich odbywa się bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych. 
 

Oświadczam, że publikacja jest finansowana z następujących środków:  
 środki własne autora 
 środki uczelni/zakładu pracy ............................................................................................  
 grant/projekt badawczy (nazwa, nr).................................................................................  
 inne ...................................................................................................................................  

a stosowna informacja o źródłach finansowania (w przypadku instytucji lub organizacji 
krajowych albo zagranicznych) została zamieszczona w treści artykułu w odnośniku lub w 
podziękowaniach.  

Udział innych osób lub instytucji w powstaniu artykułu, niewymienionych jako autorów 
został uwzględniony w podziękowaniach. 

Na cytowanie danych nieopublikowanych uzyskano zgodę autora/autorów tych danych 
Na zamieszczenie cudzych rycin (zdjęć, wykresów, tabel) uzyskano zgodę od autorów  
W odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko ghostwriting i guest authorship3. 
         …………………………. 

         …………………………. 

Podpis autora  
zgłaszającego manuskrypt 

 

                                                           
3
 Ghostwriting – wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji bez ujawniania swojego udziału jako jeden 

z autorów lub bez uwzględnienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 
Guest authorship – mimo znikomego udziału lub braku udziału autora w powstanie publikacji jest on 
wymieniony jako jej autor/współautor. 


