
Wzór 1 Autor 

Tarnów, dnia ………………… 

 

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 

ul. Waryńskiego 14 

33-100 Tarnów 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO RECENZJI WYDAWNICZEJ I ZAWARCIE UMOWY O WYDANIE 

ARTYKUŁU NAUKOWEGO 

 

AUTOR: 

Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy: ………..……………………………………………………………… 

Uczelnia/Instytucja zatrudniająca: …………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………..……………………………………… 

Adres e-mail: ………………………………………………………….. 

 

Informacja o artykule naukowym: 

Tytuł: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Język: …………………………………………………………………., 

Ilustracje (liczba, rodzaj): ………………………………………………………………………………………., 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

Artykuł nie był recenzowany. 

 

Wnioskuję niniejszym o przyjęcie ww. artykułu naukowego do recenzji wydawniczych, a w razie 

pozytywnych recenzji o zawarcie umowy o wydanie artykułu dotyczącej zasad publikacji artykułu  oraz 

przeniesienia praw autorskich do artykułu.  

Miejsca publikacji: 

− czasopismo: „Problemy Współczesnej Pedagogiki” (ISSN 2450-8101); 

− inne miejsca publikacji uzgodnione w umowie o wydanie artykułu. 

Informuję, że do chwili złożenia niniejszego wniosku dostarczyłem/dostarczyłam Małopolskiej Wyższej Szkole 

Ekonomicznej w Tarnowie przedmiotowy artykuł naukowy w wersji elektronicznej w postaci pliku zapisanego 

w programie Word (doc., docx.). 

Przyjmuję do wiadomości, że decyzja MWSE w Tarnowie o zawarciu umowy o wydanie artykułu może zostać 

podjęta tylko w przypadku dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych artykułu. 

Oświadczenia Autora: 



1. Oświadczam, iż złożony do publikacji w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie 

artykuł naukowy w języku …………… pt. ………………………………………………… jest 

wynikiem mojej twórczości, jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innych 

utworów, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 

w Tarnowie  oraz nie narusza praw autorskich innych osób. 

2. Oświadczam, że wykorzystując w utworze ilustracje i inne materiały prawnie chronione, 

uzyskałem/uzyskałam pisemne zezwolenie osób będących ich autorami/wydawcami oraz 

uregulowałem/uregulowałam we własnym zakresie związane z tym koszty i honoraria tak, 

że w przyszłości  Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie nie będzie obciążona z tego 

tytułu żadnymi zobowiązaniami. 

3. Oświadczam, iż moje prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są ograniczone w zakresie 

objętym niniejszym wnioskiem. 

4. Oświadczam, że utwór nie był dotąd recenzowany i nie był publikowany lub w inny sposób 

rozpowszechniony ani nie został równocześnie złożony innemu podmiotowi do publikacji lub 

rozpowszechnienia w inny sposób. 

5. Jako afiliację wskazuję …………………………………………………………………………….. 

6. Oświadczam, że w związku z ww. artykułem naukowym nie występuje konflikt interesów. 

 

………………………………………………… 
          (podpis Autora) 

 

Oświadczam, że upoważniam Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie do przetwarzania moich 

danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszego wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn.zm.).  

 

………………………………………………… 
          (podpis Autora) 

 


