
Tytuł pracy: 

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

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

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

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

 

Autor/Autorzy:  

(imię i nazwisko; stopień naukowy; afiliacja: katedra, wydział, uczelnia, adres lub nazwa i adres jednostki 

naukowej lub branżowej; telefon kontaktowy, e-mail): 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORÓW 

 

Oświadczam/oświadczamy, że: 

- złożona przeze mnie/nas praca jest oryginalna i dotychczas nigdzie niepublikowana i nie została 

zgłoszona do innego wydawnictwa, a także nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i 

materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U 2018, poz. 1191 ze zm.).  

- zapoznałem/zapoznaliśmy się z Etycznymi zasadami publikowania i Wskazówkami dla Autorów 

zamieszczonymi na stronie https://ios.edu.pl/czasopismo/etyczne-zasady-publikowania/. 

- artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi czasopisma „Ochrona Środowiska i Zasobów 

Naturalnych” opublikowanymi na stronie http://ios.edu.pl/wydawnictwa_ios/. 

- prawa autorskie do wymienionej pracy przenoszę/przenosimy na wydawcę czasopisma ”Ochrona 

Środowiska i Zasobów Naturalnych” tj. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut 

Badawczy.  

 

 

 

 

 

…..………………………………. ……………………………………  

miejscowość, data …................................................ 

………………………………… 

………………..………..……… 

    podpis Autora/Autorów 

 

 

 

 

 

 

 

https://ios.edu.pl/czasopismo/etyczne-zasady-publikowania/


 

 

DEKLARACJA AUTORÓW  

nt. wkładu w powstanie publikacji i źródła finansowania publikacji 
  

Autor/autorzy (imię i nazwisko – procentowy wkład w powstanie publikacji): 

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

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

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

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

Źródła finansowania publikacji:   

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

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

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

Sugerowani recenzenci – dwóch recenzentów pochodzących z innych instytucji niż autorzy prac 

(nazwiska, nazwa instytucji, e-mail):  

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

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

…..………………………………. ……………………………………  

miejscowość, data …................................................ 

………………………………… 

………………..………..……… 

    podpis Autora/Autorów 

 

 

ZGODA AUTORÓW  

na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację adresu e-mail i afiliacji 

 

Wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez wydawcę czasopisma ”Ochrona Środowiska i 

Zasobów Naturalnych” tj. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 

moich/naszych danych osobowych zgodnie z Klauzulą informacyjną dostępną na stronie 

https://ios.edu.pl/czasopismo/dla-autorow/ oraz wyrażam/wyrażamy zgodę na publikację 

mojej/naszej afiliacji podanej powyżej (dotyczy wszystkich Autorów) oraz wyrażam/wyrażamy 

zgodę na publikację mojego/naszego adresu e-mail: 

………………………………………………………. (dotyczy Autora korespondencyjnego, ew. 

dwóch Autorów) przez umieszczanie ww. danych w bezpośrednim sąsiedztwie imienia i nazwiska 

ujawnianego jako autora/współautora opublikowanego artykułu.  

 

…..………………………………. ……………………………………  

miejscowość, data …................................................ 

………………………………… 

………………..………..……… 

    podpis Autora/Autorów 

 

 

Oświadczenie: proszę wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać wraz z artykułem. 


