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OŚWIADCZENIE 

 

Imię i nazwisko Autora/wszystkich Autorów: 

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

Adres/nr telefonu/ Adres e-mail 

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

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

Oświadczam, że niżej podpisany/(ni) jestem/jesteśmy Autorem/Autorami artykułu pt.: 

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

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

Wyrażam(y) zgodę na nieodpłatne przekazanie powyższego artykułu do druku w półroczniku „Oecumenica Silesiana“. 

Oświadczam(y), że:  

1. powyższe dzieło jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób 
trzecich;  

2. powyższe dzieło nie było dotychczas publikowane ani przesłane do jakiejkolwiek redakcji w celu 
opublikowania;  

3. powyższe dzieło nie znajduje się w recenzji w innej Redakcji;  
4. powyższe dzieło zostało wykonane z zachowaniem należytej staranności w zebraniu, opracowaniu i analizie 

statystycznej zgromadzonych danych wedle najlepszej wiedzy Autora/Autorów;  
5. powyższe dzieło nie narusza patentów, praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw 

osób trzecich, a jeśli jest inaczej, odpowiedzialność za te naruszenia wyłącznie spoczywa solidarnie na 
wszystkich Autorach bez wyjątku;  

6. powyższe dzieło zostało wykonane z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy Autorem/Autorami a innymi 
instytucjami, firmami czy organizacjami, a o zaistnieniu takiego konfliktu, np. komercyjnym źródle 
finansowania pracy poinformowano w stosownej części pracy;  

7. jeżeli w dziele dostarczonym przez Autora/Autorów ilustracje, fotografie, rysunki, wykresy, tabele i inne 
materiały są chronione prawem autorskim, Autor/Autorzy zobowiązany(ni) jest (są) do podania w utworze 
źródła pochodzenia materiałów; 

8. Autor/Autorzy oświadcza(ją), iż zapoznałem(li) się z procedurą zapewniającą rzetelność edytorską (m. in. 
Przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”) 

9. Autor/Autorzy zapewnia(ją), iż wszystkie podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji zostały 
ujawnione jako Współautorzy, bądź wymienione w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;  

10. Autor/Autorzy gwarantuje(ą), że przedłożone dzieło ma treść i formę ostateczną, zgadza(ją) się na 
dokonywanie bez konsultacji poprawek stylistycznych, językowych oraz wszystkich innych poprawek 
redakcyjnych i korektorskich;  

Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z zaświadczenia 
nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Przyjmuję do wiadomości, że Redakcja i Wydawcy rezerwują sobie prawo do 
weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku naruszenia powyższych 
zasad.  

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

Imię i Nazwisko Autora 
(czytelnie) 


