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Autor artykułu (stopień naukowy, imię i nazwisko):  

ORCID: 

Reprezentowana uczelnia, instytucja, stowarzyszenie: 
 
Tytuł artykułu:  
 
Tytuł publikacji pokonferencyjnej: Warszawo ma … 79. rocznica wybuchu powstania w getcie 

warszawskim 

 
 
Adres do korespondencji: 
………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail/ telefon do autora: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczenie Autora artykułu 
 
I. Niniejszym wyrażam zgodę na opublikowanie artykułu i oświadczam, że: 
1. Moje prawa do dzieła nie są w żaden sposób ograniczone. 
2. Wydanie artykułu przez Wydawcę nie narusza praw osób trzecich. 
3. Mój artykuł jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych ukrytych zapożyczeń z innego dzieła 
jakiegokolwiek rodzaju. 
4. Odpowiedzialność za ewentualne błędy, niedostrzeżone podczas korekty autorskiej, następującej po 
korektach wydawniczych a przed oddaniem publikacji do druku, pozostaje po mojej  stronie. 
5. Przenoszę na Wydawcę prawo do eksploatacji mojego artykułu na wszystkich polach tej 
eksploatacji, w szczególności takich, jak: utrwalenie, zwielokrotnienie, dystrybucja, wprowadzenie do 
obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii elektronicznych i ich modyfikacji 
celem udostępnienia elektronicznej wersji publikacji, zapewnienie dostępu przez  Internet – w tym do 
materiałów graficznych zamieszczonych na okładce i wewnątrz dzieła, zastosowanie znaków 
towarowych i logotypów na zawierającej artykuł publikacji, jej wersji elektronicznej oraz na 
wszystkich materiałach wykorzystywanych do jej promocji i sprzedaży. 
II. Zostałam/em poinformowana/y i przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że: 
1. Ewentualne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich będą kierowane do mnie jako autora 
artykułu. 
2. Za udział w konferencji i wygłoszenie referatu nie wnoszę żadnych opłat, zaś za opublikowanie 
artykułu w publikacji pokonferencyjnej – nie pobieram wynagrodzenia.  
3. Przysługuje mi 1 egzemplarz autorski ww. publikacji. 
4. Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości w Warszawie znalazło się na poziomie I w 
„Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe”, ogłoszonym przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 stycznia 2019 r., przynoszącym za monografię – 80 
punktów (w przypadku dyscyplin humanistycznych i społecznych – 100 punktów), zaś za artykuł do 
tejże monografii – 20 punktów. 
 
 
 
……………………..……… 
     własnoręczny podpis  


