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Niniejszym zgodnie oświadczamy, że jesteśmy Autorami powyższej pracy i solidarnie składamy deklarację, iż praca ta spełnia wszelkie wymogi formalne i etyczne,
przewidziane w pracach o charakterze naukowym. A mianowicie praca:
1. nie została zgłoszona do publikacji oraz nigdy nie została opublikowana
z Helsińską Konwencją Praw Człowieka; została wykonana z należytą
w innym czasopiśmie, książce, opracowaniu (w jakiejkolwiek formie: drutroską o poszanowanie praw pacjentów i praw zwierząt doświadczalnych
kiem, elektronicznie – w postaci e-booka bądź jako element treści w zasobie
(zgoda komisji etycznej na przeprowadzenie badań, poszanowanie i ochrona
internetowym);
prywatności pacjenta);
2. nie jest poddana procesowi recenzyjnemu w innej Redakcji;
4. została przeprowadzona i zrealizowana z udziałem merytorycznym i inte3. została wykonana zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz
lektualnym wszystkich wymienionych w niej Autorów. Poszczególny wkład
z obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi, w szczególności
i udział jest następujący:
i Prosimy skreślić cyfry odpowiadające kolejności autora pracy. Skreślenie np. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] oznacza, że w danym etapie udział brali autorzy 2, 3 i 5

[1] [2] [3] [4] projekt badania
[5] [6] [7] [8]

[1] [2] [3] [4] zebranie danych/materiału
[5] [6] [7] [8]

[1] [2] [3] [4] dobór metody badań
[5] [6] [7] [8]

[1] [2] [3] [4] zebranie i opracowanie
[5] [6] [7] [8] wyników

[1] [2] [3] [4] przygotowanie
[5] [6] [7] [8] manuskryptu pracy

[1] [2] [3] [4] dobór i opracowanie
[5] [6] [7] [8] bibliografii

[1] [2] [3] [4] dobór i wykonanie analizy
[5] [6] [7] [8] statystycznej

[1] [2] [3] [4] udział w pozyskaniu
[5] [6] [7] [8] finansowania

[1] [2] [3] [4]
[5] [6] [7] [8]

5. została wykonana zgodnie z najlepszą wiedzą Autorów oraz z zachowaniem należytej staranności w zebraniu, opracowaniu i analizie statystycznej zgromadzonych danych;
6. nie narusza żadnych praw, w tym praw do patentów, praw autorskich i praw
pokrewnych, mających zastosowanie w przepisach prawa cywilnego, a jeśli jest inaczej, ciężar odpowiedzialności za te naruszenia spoczywa soliNiniejsze oświadczenie składamy z pełną świadomością skutków prawnych
wynikających z zaświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych na
skutek jakiegokolwiek przejawu nierzetelności naukowej. Rozumiemy, że
Redakcja i Wydawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności
zgłoszonej do publikacji pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia powyższych zasad. Przyjmujemy do wiadomości, że o takim naruszeniu Redakcja i Wydawca mają prawo
wystosować pisemne powiadomienie do odpowiednich podmiotów (instytucje
zatrudniające, towarzystwa naukowe, etc.) ze wskazaniem zakresu naruszenia.
Oświadczamy również, że wszyscy autorzy zapoznali się z niniejszą pracą
i jednomyślnie zgadzają się z jej treścią.

darnie na wszystkich Autorach, przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt do publikacji;
7. została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a
innymi instytucjami, firmami czy organizacjami, a jeśli takie miały miejsce
(np. współpraca z instytucjami komercyjnymi w zakresie finansowania,
honoraria), oświadczenie takie zostało zamieszczone w pracy w sposób
widoczny i jednoznaczny.
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Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do zgłoszonej pracy.

