
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU ZASAD RZETELNOŚCI NAUKOWEJ 

(ZAPORA PRZECIW ZJAWISKOM GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP) 

 

Jednym z fundamentów nauki jest rzetelność, przejawiająca się między innymi zamieszczaniem informacji 

o wszystkich podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji. Przeciwdziałając przypadkom 

ghostwriting i guest authorship, redakcja czasopisma „Studia Orientalne” prosi Autorów o: 

1. ujawnienie w artykule wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich imion, 

nazwisk i afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i metod wykorzystywanych 

przy przygotowaniu publikacji) 

Główną odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do 

powstania pracy, ponosi Autor zgłaszający manuskrypt, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego – Autor 

wymieniony na pierwszym miejscu. 

2. wydrukowanie niniejszego pliku na jednej stronie, podpisanie oświadczenia i przesłanie go na adres 

wydawnictwa: Wydawnictwo Adam Marszałek, ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń (z dopiskiem: „Studia 

Orientalne”) 

Niedotrzymanie tego warunku powoduje odrzucenie artykułu na etapie preselekcji (przed 

recenzją). 

3. ujawnienie w przypisie do artykułu informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-

badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.  

Wymagane jest np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej. 

Jednocześnie redakcja czasopisma „Studia Orientalne” informuje, że przypadki nierzetelności naukowej, a 

zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z 

powiadomieniem odpowiednich podmiotów (takich jak instytucje zatrudniające Autorów czy towarzystwa 

naukowe). 

 

Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z treścią powyższego dokumentu. 

Wszystkie informacje umieszczone w nadesłanym przeze mnie tekście pt.  

 

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

są prawdziwe. Nie została też zatajona tożsamość żadnego podmiotu, który wniósł wkład 

(merytoryczny, rzeczowy lub finansowy) w powstanie tego artykułu. Nie został również 

uwzględniony wśród Autorów artykułu żaden podmiot, który nie wniósł wkładu w publikację 

albo wniósł jedynie wkład znikomy.  

……………………………… 

Imię i nazwisko (czytelnie) 

Podpis: 

 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH 

 

Autor rozporządza na rzecz Wydawnictwa Adam Marszałek swoimi majątkowymi prawami 

autorskimi do wyżej wymienionego artykułu na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

………………………………      …………………………….. 

Miejsce, data           Imię i nazwisko (czytelnie) 

Podpis: 


