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Oświadczenie 

 

Autor/autorzy pracy pt.  ........................................................................................................ 

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

• wyrażają zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie „Reumatologia”;  

• przenoszą nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do artykułu na rzecz Instytutu 

Reumatologii w Warszawie na wszystkich znanych w chwili obecnej polach 

eksploatacji, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami*;  

• oświadczają, że przedłożona do druku praca nie została wcześniej opublikowana 

lub oddana do druku w innym wydawnictwie;  

• oświadczają, że znane są im zasady określające warunki przyjęcia pracy do druku i 

w pełni je akceptują.  

 

 

 

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

             Data                                                                          Podpis autora/autorów  

 

 *Przeniesienie majątkowych praw autorskich objętych umową dotyczy w szczególności: prawa do publikacji, 

utrwalania i zwielokrotniania artykułu technikami mechanicznymi, w tym drukarską i reprograficzną, techniką 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, w tym do jego zwielokrotniania w pamięci komputerów oraz 

wprowadzania tak wytworzonych egzemplarzy artykułu do obrotu; prawa do publikacji i udostępniania 

artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

(w tym za pośrednictwem witryn internetowych), udzielania licencji w zakresie wszelkich pól eksploatacji 

wskazanych powyżej.  



Autorzy jednocześnie składają deklarację konfliktu interesów                   

Tytuł pracy ............................................................................................................................ 

Imię i nazwisko  autora/autorów                                                 Rodzaj konfliktu interesów 

7................................ ..........................                         7.................................................. 

7...........................................................                         7.................................................. 

 źródła finansowania pracy : ................................................................................................ 

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

... 7.............                          7.....................................................................................                                          

  data                                  podpis  autora odpowiadającego za korespondencję z redakcją 

 

Deklarację prosimy przesłać faksem (22) 844 20 05 lub drogą pocztową na adres redakcji: Instytut 

Reumatologii im. prof.dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa. 

 

Konflikt interesów ma miejsce, gdy wobec któregokolwiek z autorów danej pracy zachodzi okoliczność tego 

rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w przedstawieniu badania 

będącego przedmiotem pracy. Konflikt interesów powstaje w szczególności w przypadku istnienia 

jakichkolwiek powiązań autora o charakterze osobistym lub materialnym z podmiotami zainteresowanymi w 

dowiedzeniu tez prezentowanych w danym artykule.  

Za konflikt interesów uważane jest m.in.: 

• posiadanie udziałów w podmiotach, które odniosą jakąkolwiek korzyść z danego wyniku badań, 

• praca lub doradztwo – bez względu na ich formę prawną – świadczone na rzecz takich podmiotów,  

• pobieranie honorariów, grantów bądź innego rodzaju korzyści osobistych lub finansowych od takich 

podmiotów, 

• za konflikt interesów uznaje się ponadto opisane powyżej sytuacje obejmujące powiązanie autora z 

wszelkimi podmiotami zależnymi od podmiotów, które mogą odnieść bezpośrednie korzyści z tez 

prezentowanych w danej pracy.  

Dla przejrzystości sytuacji w zakresie konfliktu interesów autorzy zobowiązani są do podania ewentualnych 

źródeł finansowania swoich badań.              

 

Oświadczenia powyższe redakcja „Reumatologii” przyjmuje.  
 
 
.......................                                         ........................................................................... 
       data                                                                       podpis Redaktor Naczelnej  


