Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
w Krakowie
Wydawnictwo Naukowe

[Urgent Proof & Copyright Transfer Statement]
Prosimy o naniesienie poprawek i (lub) ewentualnych uzupełnień w załączonym wydruku (pliku),
zwracając szczególną uwagę na:
•
•
•
•
•
•
•
•

zmiany merytoryczne wprowadzone przez redakcję;
zmiany językowe wprowadzone przez redaktora językowego;
błędy w zapisie języków obcych nieznanych redaktorowi językowemu;
błędy w zapisie w innych alfabetach, transliteracji i transkrypcji;
błędy w zacytowanej bibliografii (niepełne referencje, brak cytowania w tekście);
poprawność cytowania rycin i tabel;
błędy literowe i interpunkcyjne;
braki w tekście.

Prosimy również o staranne zapoznanie się z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych,
którego podpisanie i zwrócenie do wydawcy jest warunkiem publikacji pracy.

Korektę wraz z oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich prosimy przesłać w jednej z poniższych form:

• skan dokumentu – pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@upjp2.edu.pl
• dokument podpisany elektronicznie (dla autorów posiadających certyfikowany podpis elektroniczny) na adres:
wydawnictwo@upjp2.edu.pl
• faksem na numer (12) 422 60 40
• pocztą na adres:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydawnictwo Naukowe
ul. Bobrzyńskiego 10
30-348 Kraków
• dostarczyć osobiście pod wyżej podany adres w godzinach 9–15.
Egzemplarze autorskie wysyłamy w wersji drukowanej i elektronicznej na adres podany w formularzu poniżej.
Serdecznie dziękujemy.
UWAGA: Korektę i Oświadczenie o przeniesieniu praw należy odesłać w czasie 7 dni od chwili otrzymania korekty. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z treścią niniejszej wiadomości lub ewentualnych
pytań dotyczących atykułu prosimy o pilny kontakt telefoniczny pod numerem (12) 422 60 40 lub pocztą
elektroniczną na adres wydawnictwo@upjp2.edu.pl.

30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
tel./faks +48 12 422 60 40
e-mail: wydawnictwo@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl
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Oświadczenie autora
[Author’s Statement]
Niniejszym oświadczam, że powyższa praca złożona w redakcji czasopisma spełnia następujące wymogi:
1. praca nie została wydana w przeszłości drukiem i (lub) w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju;
2. praca nie została zgłoszona do innego czasopisma lub monografii w Polsce lub innym kraju;
3. praca nie znajduje się w recenzji w innej redakcji;
4. praca została wykonana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich autorów:
5. praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami
czy organizacjami, a o zaistnieniu takiego konfliktu interesów, np. komercyjnym źródle finansowania pracy poinformowano w stosownej części pracy.
Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nie
prawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiem, że redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych
zasad. Przyjmuję do wiadomości, że o takim naruszeniu redakcja i wydawca mają prawo zawiadomić na piśmie przełożonego autora ze wskazaniem zakresu naruszenia. Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do zgłoszonej pracy.

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do artykułu (licencja niewyłączna)
Autor oświadcza, że służą mu prawa autorskie do artykułu wymienionego poniżej i że nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem oraz że artykuł jest dziełem oryginalnym i nie będzie naruszać praw autorskich innych osób. Autor przenosi nieodpłatnie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II niewyłączne i nieograniczone
w czasie prawo utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

Tytuł czasopisma

Tytuł artykułu

Autor artykułu

Adres do wysyłki
egzemplarza autorskiego
Telefon						

		

Data

Adres e-mail					

		

Podpis
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