DEKLARACJA AUTORA
na potrzeby redakcji półrocznika „Resocjalizacja Polska”

Imię i Nazwisko

Naukowy tytuł/stopień

Afiliacja

Adres do korespondencji

e-mail

telefon

Niniejszym oświadczam, że artykuł pt.

e-mail służbowy

1. Jest moim dziełem oryginalnym.
2. Jest pracą współautorską:
nie
tak, w której udział procentowy poszczególnych autorów kształtuje się następująco:

3. Nie był dotychczas nigdzie opublikowany pod tym samym lub innym tytułem. Nie stanowi
część innej publikacji.
4. Został opublikowany w języku obcym:
nie
tak, został opublikowany
Jeśli tak - tytuł publikacji;

wydawca; rok publikacji

Właściciel praw autorskich wyraził zgodę na jego publikację w języku polskim/angielskim.

5. Artykuł ani żaden z jego fragmentów nie został zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie.

6. W artykule oryginalne dane są wyraźnie odróżnione od opublikowanych danych. Podane są
źródła wszystkich informacji pochodzących z innych publikacji. Materiały objęte prawem
autorskim (tabele, diagramy, cytaty) są powielane za zgodą i według obowiązujących zasad o
prawie autorskim.

7. Wszystkie osoby wymienione jako autorzy artykułu spełniają kryteria autorstwa, to znaczy że
przyczyniły się znacznie do naukowego planowania, zbierania danych i interpretacji wyników,
napisały lub krytycznie zredagowały artykuł i zatwierdziły jego ostateczną przedstawioną wersję
oraz zgadzają się być odpowiedzialnymi za wszystkie aspekty tego dzieła.

8. Żadna osoba, która spełnia kryteria autorstwa, nie została pominięta.

9. Wszystkie osoby wskazane jako autorzy artykułu są tego świadome i wyraziły na to zgodę.

10. Oświadczam, że dołożyłem/am wszelkich starań, aby uniknąć błędów w zaprojektowaniu
eksperymentów, prezentacji danych, interpretacji wyników, itp.

11. Żadne z danych przedstawionych w artykule nie zostały sfabrykowane lub zniekształcone, a
żadne ważne dane nie zostały wyłączone.

12. Wyniki badań zostały zinterpretowane w sposób obiektywny. Wszelkie wnioski, które są
sprzeczne z punktem widzenia autora zostały omówione w artykule.

13. Artykuł, według mojej najlepszej wiedzy nie zawiera nic co jest oszczercze, niezgodne z
prawem, nie narusza praw autorskich innych osób lub innych praw i nie stanowi zagrożenia dla
bezpieczeństwa publicznego.

14. Wszystkie osoby, które nie są wymienione jako autorzy, ale przyczyniły się znacznie do
powstania artykułu lub pomagały w jego opracowaniu (np. redaktorzy autorów, tłumacze) są
wymienione w podziękowaniach.

15. Jako autor badań i osoba odpowiedzialna za ich prezentację, oświadczam o braku istnienia
konfliktu interesów. Jestem gotów/a przedstawić wszystkie finansowe lub osobiste powiązania z
ludźmi i organizacjami, które mogą mieć lub mają interes finansowy związany z publikacją
artykułu.

16. Oświadczam, że zachowuję prawa autorskie do artykułu, a jednocześnie przenoszę
nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu (bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych).

17. Wyrażam zgodę na przekazanie artykułu do podwójnej „ślepej” recenzji, której wynik
zdecyduje o dopuszczeniu/niedopuszczeniu artykułu do druku, oraz na dokonanie w artykule
zmian korektorsko-redakcyjnych, zgodnych ze standardem wydawniczym czasopisma.

18. Znam i akceptuję politykę wydawniczą czasopisma. Wyrażam zgodę na udostępnienie pełnej
treści artykułu w internetowym, otwartym modelu czasopisma, na zasadach tożsamych z
wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY) lub
którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

19. Znam i akceptuję kodeks etyczny czasopisma.

20. Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem
świadomy/a, że nieprawdziwe oświadczenia będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, etc.).

Author’s signature

