
Uniwersytet Mikołaja 

                    
                        tel. 48 056

 

Przegl

 

Imi ę i nazwisko autora

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe dla celów redakcji:

Adres do 
korespondencji:  

Tel. kom.:  

E-mail:  

Tytuł artykułu:  

Dział PPOŚ (zaznacz 
literą „x”: 

Polskie prawo 
ochrony 

 

Dane kontaktowe dla 

E-mail:  

 

  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Wydział Prawa i Administracji  

Katedra Prawa Ochrony Środowiska 
                    ul. W. Bojarskiego 3, 87 – 100 Toruń 

056 611 41 33, www.kpos.law.umk.pl, email: kpos@umk.pl 

Karta zgłoszenia opracowania  

do czasopisma naukowego  

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 

 i nazwisko autora 
Tytuł, stopień 

naukowy/stanowisko 

Afiliacja, nazwa uczelni, 

wydział, katedra, zakład

  

  

  

Dane kontaktowe dla celów redakcji: 

Polskie prawo 
ochrony środowiska 

Mi ędzynarodowe i 
europejskie prawo 
ochrony środowiska 

Orzecznictwo, 
recenzje i 
bibliografia

  

Dane kontaktowe dla czytelników do opublikowania w piś

 

Afiliacja, nazwa uczelni, 

wydział, katedra, zakład 

Orzecznictwo, 
recenzje i 
bibliografia  

czytelników do opublikowania w piśmie: 



Uniwersytet Mikołaja 

                    
                        tel. 48 056

 
Imię i nazwisko.....................................................

Tytuł opracowania: ...............................................
 
 

Oś

zgłoszonego do czasopisma naukowego 

Przegl

 

1) Oświadczam, że przysługują

nie narusza żadnych praw osób trzecich, prawa autorskie do tego utworu nie s

ograniczone.   

2) Oświadczam, że zgłoszone 

3) Przenoszę nieodpłatnie na Wydawc

autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego 

artykułu ewentualnych poprawek redaktorskich.

4) Wyrażam zgodę na opublikowanie zgłaszanego utworu w postaci elektronicznej na stronie 

internetowej czasopisma naukow

znajdującej się na Platformie czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 

5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

zgłoszonego utworu. Redakcja gwarantuje prawo wgl

ich poprawiania. Redakcja zapewnia, 

podmiotom bez zgody i wiedzy danej osoby. Dane s

dnia 29 sierpnia 1997 r. 

 

  

                                                 
1 W przypadku współautorstwa, każdy z Autorów opracowania składa oddzielne o
2 T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
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Wydział Prawa i Administracji  
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056 611 41 33, www.kpos.law.umk.pl, email: kpos@umk.pl 

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

Tytuł opracowania: ....................................................................................................................

 

Oświadczenia Autora1 opracowania  

zgłoszonego do czasopisma naukowego  

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 

e przysługują mi autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego 

żadnych praw osób trzecich, prawa autorskie do tego utworu nie s

 przeze mnie opracowanie nie było wcześniej publikowan

 nieodpłatnie na Wydawcę pisma Przegląd Prawa Ochrony 

ątkowe do zgłoszonego utworu i wyraża zgodę

artykułu ewentualnych poprawek redaktorskich. 

 na opublikowanie zgłaszanego utworu w postaci elektronicznej na stronie 

czasopisma naukowego Przegląd Prawa Ochrony 

ę na Platformie czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu.  

 na przetwarzanie moich danych osobowych w celu opublikowania 

zgłoszonego utworu. Redakcja gwarantuje prawo wglądu w te dane oraz mo

ich poprawiania. Redakcja zapewnia, że dane nie będą udost

podmiotom bez zgody i wiedzy danej osoby. Dane są chronione zgodnie 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych2,  

………………………....

 

 
stwa, każdy z Autorów opracowania składa oddzielne oświadczenie. 

926 ze zm.  

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

tkowe do zgłoszonego utworu, utwór 

adnych praw osób trzecich, prawa autorskie do tego utworu nie są 

śniej publikowane. 

d Prawa Ochrony Środowiska 

ża zgodę na wniesienie do 

 na opublikowanie zgłaszanego utworu w postaci elektronicznej na stronie 

d Prawa Ochrony Środowiska, 

 na Platformie czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja 

danych osobowych w celu opublikowania 

du w te dane oraz możliwość 

ę ą udostępniane innym 

 chronione zgodnie z ustawą z 

……………………….... 
 (data i podpis) 

świadczenie.  



Uniwersytet Mikołaja 

                    
                        tel. 48 056

 
Imię i nazwisko.....................................................

Tytuł opracowania: ....................................................................................................................

Oś

zgłoszonego do czasopisma naukowego 

odnośnie zjawisk 

 
 
1) Deklaruję, iż w przypadku 

występuje zjawisko „ghostwriting” lub „

2) Deklaruję następujący procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie 

przekazywanej do publikacji pracy:

Imi ę i nazwisko autora 

 

 

 

 

3) Mam świadomość, iż zjawiska 

nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przez redakcj

demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje 

zatrudniające autorów).

4) Deklarują następujące źródła finansowania publikacji, w

badawczych, stowarzysze

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

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

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

                                                 
3 W przypadku współautorstwa, każdy z Autorów opracowania składa oddzielne o
4 Wyjaśnienie dotyczące definicji zjawisk: 
stronie pisma. 
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..................................................... 

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

 

Oświadczenie Autora 3 opracowania  

zgłoszonego do czasopisma naukowego Przegląd Prawa Ochrony Ś

śnie zjawisk „ghostwriting”, „ guest authorship”

 w przypadku opracowania przekazywanego przeze mnie 

ghostwriting” lub „guest authorship”. 

ę ący procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie 

do publikacji pracy: 

Procentowy wkład autora w powstanie 

koncepcji, założeń i metod 

wykorzystanych w publikacji 

 

 

 

ż zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship

naukowej, a wszelkie wykryte przez redakcję

cznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje 

ce autorów). 

ą źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo

badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów: 

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

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

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

……………………….

 
przypadku współautorstwa, każdy z Autorów opracowania składa oddzielne oświadczenie. 

ce definicji zjawisk: ghostwriting, guest authorship, honorary authorship

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

d Prawa Ochrony Środowiska  

guest authorship”4 

przeze mnie do publikacji nie 

cy procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie 

Całkowity 

procentowy wkład 

autora w powstanie 

pracy 

 

 

 

authorship” są przejawem 

naukowej, a wszelkie wykryte przez redakcję przypadki będą 

cznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje 

kład instytucji naukowo-

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

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

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

………………………....  
(data i podpis) 

świadczenie.  
guest authorship, honorary authorship znajduje się na 


