
 
 

* zaznaczyć właściwe 
 

 

…………………………………………………..……..  

miejscowość, data  

…………………………………………………..……..  

imię i nazwisko autora artykułu  

…………………………………………………..……..  

afiliacja (uczelnia, katedra)  

…………………………………………………..……..  

nr telefonu  

…………………………………………………..……..  

e-mail, 

…………………………………………………..……..  

adres do korespondencji  

 

 

Oświadczenie o spełnianiu przez artykułu wymogów przyjętych przez 

Redakcję Zeszytów Naukowych Ekonomia oraz o finansowaniu publikacji 

 

 

Niniejszym oświadczam, że artykuł mojego autorstwa/współautorstwa pt.:  

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

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

przekazują do czasopisma naukowego: Zeszyty Naukowe Ekonomia oraz oświadczam, 

że: 

 

1) nie był on wcześniej opublikowany i jest oryginalną publikacją naukową, 

prezentującą*:  

a) stan wiedzy w prezentowanej dziedzinie (publikacja przeglądowa),  

b) wyniki badań własnych, 

c) nową interpretację wyników badań własnych autorów wymienionych w 

publikacji, 

d) informację o wynikach badań osób wymienionych w artykule. 

 

2) nie narusza praw autorskich, interesów osobistych 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 został złożony do druku w innym wydawnictwie* 

został złożony do druku w wydawnictwie …………………………………………….…………....……… 

 

4) został wcześniej opublikowany jako:  

a) artykuł recenzowany w: ……………………………………………………………………….…………....….……  
dane bibliograficzne czasopisma  

b) artykuł nierecenzowany w: ………………………………………….………………………………...………....  
dane bibliograficzne czasopisma  

c) inne informacje na temat publikacji artykułu w części lub w całości 

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

 

5) mój wkład w powstanie artykułu wynosi ………%; *  

wkłady poszczególnych współautorów wynoszą  

………%; 

………%. 

 



 
 

* zaznaczyć właściwe 
 

6) w powstanie artykułu zaangażowane były następujące osoby fizyczne lub prawne 

lub też instytucje (niewymienione jako autorzy):  

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

 

7) Autorem koncepcji artykułu jest/są ……………………………………………………………………………. 

Autorem* założeń, metod, protokołu, innych materiałów wykorzystywanych przy 

przygotowaniu publikacji jest/są ……………………………………………………….……………………….. 

 

8) w odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko ghostwriting i guest authorship w 

rozumieniu wytycznych redakcji Zeszytów Naukowych Ekonomia zgodnych z 

zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

9) źródłem finansowania badań i artykułu były*:  

a) środki własne autora  

b) środki uczelni/zakładu pracy: …………………………………………………………………..………….………  

c) grant/projekt badawczy (nazwa, nr) …………………………………………………….………….………...  

d) inne …………………………………………………………………………………….……………………………………….…  

 

 

………………………………………………...  

data, czytelny podpis autora zgłaszającego 


