
Załącznik nr 1 do Regulaminu Wydawniczego 

Formularz zgłoszenia publikacji 

1. proponowany pełny tytuł zgłaszanej publikacji: 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

2. autor (imię i nazwisko wraz ze stopniem naukowym oraz afiliacją, opcjonalnie nr 

ORCID): 

………………………………………………………………………………………….. 

3. szacunkowa objętość określona w arkuszach wydawniczych (ilość znaków wraz ze 

spacjami. 1a.a. = 40.000 znaków ze spacjami, w tym przypisy): 

 

• tekst:………………………………………………………………………………… 

• ilustracje, tabele i wykresy – liczba i rodzaj (fotografie, rysunki, wykresy, schematy, 

diagramy, mapy), kolorystyka (czarno-biała, kolor) oraz format (cała strona, pół 

strony, mniejszy): 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

        ……………………………………………………………………………………… 

 

        ……………………………………………………………………………………… 

• informacje o lokalizacji ilustracji w publikacji (włamane w tekst czy na oddzielnych 

wkładkach w jednym lub kilku miejscach): 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

• informacje, czy ilustracje są gotowe do włamania, czy wymagają wykonania lub 

obróbki graficznej: 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

• źródło/a pochodzenia ilustracji (ew. informacja o konieczności ich zakupu): 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

• planowane indeksy:…………………………………………………………………. 

 

4. planowane załączniki, aneksy i wszelkie inne materiały dodatkowe: 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 



5. rodzaj publikacji:……………………………………………………………………….. 

 

6. czy zgłoszona praca była wcześniej gdzieś opublikowana w całości lub części (np. jako 

artykuły w czasopismach): 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

7. czy publikacja jest efektem grantu, jeśli tak, to jakiego: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIA AUTORA/ÓW: 

 

1. Oświadczam, że tekst nie został i nie zostanie przedstawiony do publikacji w innym 

wydawnictwie do momentu odmowy publikacji przez wydawnictwo Instytutu 

POLONIKA lub wycofania go przez Autora/ów. 

2. Oświadczam, że wszystkie podane w tym formularzu dane, zwłaszcza personalia 

Autora/ów, są prawdziwe, a zgłoszenie nie łamie zasad etyki wydawniczej, w 

szczególności w zakresie zjawisk takich jak ghostwriting lub guest authorship. 

3. Oświadczam, że tekst nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych 

osób trzecich. 

4. Oświadczam, że tekst nie zawiera nieudokumentowanych oskarżeń, pomówień lub w 

żaden inny sposób nie łamie obowiązującego w Polsce prawa. 

5. Oświadczam, że w przypadkach wykorzystania fragmentów tekstu oraz elementów 

graficznych, do których prawa posiadają inni wydawcy lub osoby trzecie, mam(y) 

zgodę właściciela/li praw autorskich na wykorzystanie owych elementów w publikacji. 

6. Oświadczam, że badania, na podstawie których został oparty tekst lub samo jego 

powstanie (*niewłaściwe skreślić): 

• nie uzyskały finansowego lub innego wsparcia ze strony osób, podmiotów lub 

instytucji, których wkład w powstanie publikacji powinien zostać oznaczony. 

• uzyskały finansowe lub inne wsparcie ze strony osób, podmiotów lub instytucji, 

których wkład w powstanie publikacji powinien zostać oznaczony (jeśli tak, to 

jakie). 

 

                                                                                   _______________________ 

                                                                                       czytelny podpis Autora 

 


