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Załącznik nr 2 do Regulaminu Kwartalnika Studentów i Doktorantów WPIA UKSW „Młody Jurysta”*  

 

Formularz oświadczenia autora/autorów 

 

1) Dane kontaktowe Autora/Autorów 

imię i nazwisko: 

rok studiów i kierunek: 

tytuł/stopień naukowy: 
 
Instytucja/Uczelnia:   
 
adres zamieszkania, telefon i e-mail Autora zgłaszającego tekst:  

 

2) Tytuł zgłaszanego tekstu (w języku polskim i angielskim) 

 
 

3) Oświadczenia  

1. Oświadczam, że znane mi są „Zasady Etyczne” przedstawione na witrynie czasopisma Kwartalnik 
Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie "Młody Jurysta": https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj oraz 
że zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2. Oświadczam, że znana mi jest „Polityka Open Access” czasopisma Kwartalnik Studentów i 
Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie "Młody Jurysta" zamieszczona na jego witrynie oraz że w pełni się z nią zgadzam.  

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez redakcję 
czasopisma Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie "Młody Jurysta" i Wydawnictwo Naukowe UKSW, 
na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(tzw. RODO) na potrzeby procesu wydawniczego, zgłoszonego artykułu naukowego. 

4. Oświadczenie w sprawie wkładu autorów w powstanie dzieła, zwanego dalej artykułem:1 
a) Oświadczam, że zgłoszone dzieło, jest wynikiem wyłącznie mojej pracy badawczej. 
b) Oświadczam, że zgłoszony artykuł jest wynikiem pracy zespołu autorów, których wkład w 

jego powstanie jest przedstawiony poniżej.2 

 
* Regulamin pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 97/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 
29 czerwca 2021 r. 

1 Podkreślić jedną z opcji: a) lub b). 
2 Tabelę należy wypełnić, jeżeli w punkcie 4, podkreślono opcję b). 
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Lp Imię i Nazwisko Autora 
Zakres zrealizowanych prac  

(pomysł, koncepcja, metody, badania, opracowanie 
badań, redakcja tekstu, itp.) 

Wkład 
procentowy 

1    

2    

3    

5. Oświadczam, że publikacja przez redakcję Kwartalnika Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie "Młody Jurysta" 
artykułu oraz zawartych w nim materiałów graficznych nie narusza praw innych osób.  

6. Oświadczam, że posiadam upoważnienie od współautorów zgłaszanego artykułu do wyrażenia 
w ich imieniu woli w zakresie niezbędnym do złożenia niniejszego oświadczenia.  

7. Oświadczam, że złożony tekst nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie 
przedmiotem żadnego innego postepowania wydawniczego. 

8. Wyrażam zgodę na wprowadzenie poprawek redakcyjnych oraz publikację tekstu w „Młodym 
Juryście” w wersji elektronicznej, która jest wersją pierwotną i na stronie internetowej, na której 
publikowany jest Kwartalnik.  

 

…………………………………...   ……………………………………… 
miejsce i data    czytelny podpis Autora zgłaszającego artykuł 

 


