
 

 

Aneks nr 2: Oświadczenie o oryginalności Pracy zgłoszonej do programu  
„Monografie Wydawnictwa FRSE” 

    

Informacje o Autorze/Współautorach 

Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko: …………………………….………………………….…………………………………  

Afiliacja: ………………………………………………………………………………………………….………………………………………….  

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Informacja o wkładzie w powstanie publikacji osób trzecich, instytucji naukowo-badawczych, 
stowarzyszeń i innych podmiotów 

(W przypadku braku współautorstwa lub źródeł finansowania należy podać w komórkach stosowną 
informację.) 

Imię, nazwisko  Zakres zadań Autora 

1.    

2.    

3.    

Źródło finansowania:  
Tytuł projektu, w ramach którego powstał tekst:  

Instytucja finansująca (np. NCN) i numer wniosku:  
 



 

 

 

Treść oświadczenia 

 
Oświadczam, że tekst pod tytułem: ……………………………………………..………………………………………………………  

zgłoszony do publikacji w monografii zatytułowanej: …………………………………………………………………………..  

autorstwa/pod redakcją: ………………………………………………………………………………………………..……………….…..  

 Tak Nie Nie 
dotyczy 

jest oryginalny, został opracowany w całości przez osoby niżej podpisane i nie 
narusza praw autorskich osób trzecich 

□ □  

nie pomija jako autora żadnej osoby spełniającej definicję autorstwa 
zamieszczoną w „Zasadach etyki publikacyjnej Wydawnictwa FRSE” 

□ □  

nie wykorzystuje fragmentów publikacji innych autorów ani opublikowanych 
prac autora/autorów tekstu bez podania źródła 

□ □  

nie uczestniczy w żadnym postępowaniu wydawniczym, a jego fragmenty nie 
zostały zgłoszone do druku w żadnym czasopiśmie polskim lub zagranicznym 

□ □  

przedstawia oryginalne wyniki lub analizy, wyraźnie oddzielone od 
przytaczanych na podstawie innych publikacji (przy każdym przytoczeniu 
znajduje się odwołanie do konkretnej publikacji) 

□ □  

wykorzystuje dane zebrane i opracowane z największą starannością i pełnym 
obiektywizmem. W razie dostrzeżenia błędów zobowiązuję się poinformować 
o tym fakcie Wydawnictwo FRSE 

□ □  

opiera się na badaniach spełniających standardy etyczne określone w Kodeksie 
etyki pracownika naukowego  

□ □  

został przygotowany w warunkach braku konfliktu interesów □ □  
wymienia jako autorów wyłącznie osoby, które brały udział w następujących 
etapach przygotowania: projektowanie badania, analiza danych, interpretacja 
wyników, pisanie tekstu, zatwierdzenie wersji wysłanej do Wydawnictwa FRSE  

□ □ □ 

wymienia w części „Podziękowania” osoby, które nie są autorami, ale w istotny 
sposób przyczyniły się do stworzenia ostatecznej wersji 

□ □ □ 

zawiera elementy (np. grafiki, zdjęcia, tabele, fragmenty tekstów literackich) 
zaczerpnięte z opublikowanych źródeł za zgodą właścicieli praw autorskich  

□ □ □ 

opisuje badanie nienaruszające praw związanych z ochroną patentów, praw 
autorskich i innego rodzaju własności intelektualnej osób trzecich 

□ □ □ 

   
Oświadczam, że nie pozostaję w relacji osobistej ani nie jestem spokrewniony z członkiem Kapituły 
Konkursu jako: małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, wstępny, zstępny, rodzeństwo, 
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia.  

 

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią „Zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwa FRSE”. Oświadczam, 
że wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe. Jestem 
świadomy/świadoma konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem zasad etycznych na każdym 
etapie przygotowania tekstu do druku oraz po jego publikacji. 

 

https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/03/03/niuph4/monografie-2021-zalacznik-1-zasady-etyki-publikacy.pdf
https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stron%C4%99.pdf
https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stron%C4%99.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf

