
 

Prosimy o podanie danych kontaktowych głównego autora pracy  

 

…………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania (ulica, nr domu i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu 

  

 Journal of Life and Medical Sciecnes 

 Czasopismo Naukowe 

 Stowarzyszenia Studentów Nauk Przyrodniczych 

 

Oświadczenie 

  

Oświadczam(y), (imię i nazwisko Autora/współautorów)  

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

że praca pt. 

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

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

nie była wcześniej publikowana (pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi również części innej 

publikacji).  

Wkład poszczególnych autorów w powstawanie publikacji:  

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

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

Do powstania publikacji przyczyniły się następujące podmioty (instytucje):  

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

Jako zgłaszający ponoszę/ponosimy* całkowitą odpowiedzialność za treść złożonej publikacji i 

oświadczam(y), że nie narusza ona praw autorskich innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm. 

Wyrażam(y) zgodę na nieograniczone w czasie, nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych 
do wykorzystania przedmiotowego manuskryptu/artykułu/pracy, w działalności wydawniczej 
Stowarzyszenia Młodych Naukowców na następujących polach eksploatacji:  

a) publicznego udostępniania i rozpowszechniania w wersji drukowanej i elektronicznej,  



b) utrwalania i zwielokrotniania utworu, 

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzenia do obrotu, 
użyczenia oryginału albo egzemplarzy).  

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Studentów Nauk 
Przyrodniczych dla celów związanych z publikacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych.  

Proszę uzupełnić oraz podpisać oświadczenie i odesłać na adres Stowarzyszenie Młodych 
Naukowców, ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin lub po zeskanowaniu na kontakt@naukowcy.org.pl. 
Prace odesłane bez dołączonego oświadczenia nie zostaną opublikowane.  

Jeżeli Autor/Autorzy dostarcza/ją w celu opublikowania obcy materiał ilustracyjny (ilustracje, tabele, 
wykresy itp.) to zobowiązuje/ą się uzyskać zezwolenie niezbędne do ich reprodukowania oraz 
przekazać je wydawcy. Autor/Autorzy zabezpiecza/ją wydawcę od wszelkich roszczeń lub naruszeń 
własności związanych z tym materiałem ilustracyjnym. 

 

  

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

 data i podpis/y  

*) niepotrzebne, skreślić  

  

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/ÓW: ………………………………………………… 

TYTUŁ ARTYKUŁU: ……………………………………………………………... 

 

 

ZGODA NA OPUBLIKOWANIE ARTYKUŁU 

 

1. Artykuł opublikowany zostanie w czasopiśmie elektronicznym JLMS, którego 

wydawcą jest Stowarzyszenie Młodych Naukowców. 

2. Autor oświadcza, że przekazuje prawa autorskie do artykułu Wydawcy czasopisma. 

3. Autor artykułu oświadcza, że przygotowując artykuł nie naruszył praw autorskich 

osób trzecich. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich autor 

artykułu ponosi pełną odpowiedzialność.  

4. Odpowiedzialność za treść artykułu ponosi/ą autor/rzy. 

5. Treść artykułu musi dotyczy stanu wiedzy z różnych dziedzinach szeroko pojętych 

nauk przyrodniczych i medycznych. 



6. Praca powinna być pisana językiem naukowym, a specjalistyczne słownictwo 

powinno być wyjaśniane, tak aby artykuł był przystępny dla nie specjalistów z 

danej dziedziny. 

7. Artykuł będzie recenzowany, przez co najmniej dwóch recenzentów i po pozytywnej 

recenzji będą przyjmowane do publikacji.  

8. Autor ponosi koszty wszystkich pozytywnych recenzji, w wypadku nie naniesienia 

poprawek do artykułu, co skutkuje brakiem możliwości publikacji. 

9. Recenzja prac odbywa się w modelu podwójnie utajnionego procesu oceny. 

Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.  

10. Czasopismu będzie publikowało nazwiska recenzentów raz w roku, bez 

wskazywania prac, które recenzowali.  

11. Artykuł musi być napisany zgodnie z instrukcją pisania pracy. Instrukcja znajduje 

się w załączniku na stronie: www.naukowcy.org.pl. 

12. Niniejszą zgodę należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Młodych Naukowców, ul. 

Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin lub po zeskanowaniu na adres e-mail: 

kontakt@naukowcy.org.pl. 

 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego 

artykułu oraz zgadzam się z ww. 

postanowieniami 

      

      ……………………………………………………… 

        (data i podpis czytelny autora/ów) 


