Prawnik. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
KARTA ZGŁOSZENIA ARTYKUŁU DO PUBLIKACJI
Imię i nazwisko autora

Tytuł, stopień
naukowy/stanowisko

Afiliacja

Dane kontaktowe dla potrzeb redakcji:
adres do korespondencji..........................................................................................................
.................................................................................................................................................
tel. kom.….............................................................................................. ……………………
e-mail.......................................................................................................................................
tytuł artykułu ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe dla czytelników do opublikowania w czasopiśmie:
e-mail...........................................
1) Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego
Utworu, utwór nie narusza żadnych praw osób trzecich, prawa autorskie do tego utworu nie są
ograniczone.
2) Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie artykuł nie był wcześniej publikowany.
3) Przenoszę nieodpłatnie na Wydawcę czasopisma Prawnik. Biuletyn Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Lublinie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego Utworu i wyrażam
zgodę na wniesienie do artykułu ewentualnych poprawek redaktorskich.
4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawcę czasopisma
Prawnik, Biuletynu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, w celu opublikowania
zgłoszonego utworu dla potrzeb wydawniczych czasopisma Prawnik oraz na publikację
w postaci elektronicznej na stronie internetowej pisma Prawnik, Biuletyn Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Lublinie, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
…………….

……………….

……………..

data

imię i nazwisko

podpis

Prawnik. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
DEKLARACJA AUTORÓW DOTYCZĄCA ZJAWISKA
“GHOSTWRITING”, “GUEST AUTHORSHIP”
(wypełnia Autor)
1. Deklaruję, iż w przypadku przekazywanej do publikacji pracy nie występuje zjawisko
„ghostwriting”.
2. Deklaruję następujący procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie
przekazywanej do publikacji pracy:

Imię i nazwisko autora

Procentowy wkład autora
w przygotowanie (koncepcję)
publikacji

Całkowity
procentowy wkład
autora w powstanie
publikacji

3. Jestem świadom/-a, iż zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem
nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przez redakcję przypadki będą demaskowane,
włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających
autorów, towarzystw naukowych, wydawców).
4. Wskazuję następujące źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowobadawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów:
………………………………………………………….…….
………………………………………………..........................................................................
................................................

……………………….
data i podpis

Wypełnia redakcja:
Data wpływu:
Data przekazania do recenzji:
Recenzent:
Akceptacja artykułu do publikacji:

