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Deklaracja potencjalnego konfliktu interesów dla autorów prac 
publikowanych w „Polish Journal of Emergency Medicine”

Tytuł artykułu: ....................................................................................................

Autor (autorzy): .................................................................................................

Oświadczenie: (skreślić 1 lub 2)
1.  Składając do druku maszynopis wyżej wymienionej pracy autor/autorzy nie zgłaszają występowania 
żadnego potencjalnego konfliktu interesów.
2.  Składając do druku maszynopis wyżej wymienionej pracy autor/autorzy zgłaszają występowanie potencjalnego 
konfliktu interesów związanego z: (opisać rodzaj potencjalnego konfliktu interesów i podać nazwę/y firm, 
których dotyczy)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Uwaga! W przypadku obecności potencjalnego konfliktu interesów informacje o nim należy podać w przypisie 
na dole strony tytułowej i na drugiej stronie pracy.

Data i miejsce: ......................................................................................................
Podpis głównego autora: ..........................................................................................
(w imieniu wszystkich współautorów)

O Ś W I A D C Z E N I E
Tytuł artykułu: ......................................................................................................
Autor (Autorzy):  ...................................................................................................
Autor odpowiedzialny za korespondencję z Redakcją:  ..........................................................
Adres korespondencyjny: .........................................................................................
Tel .........................................   Fax ...................................................................
E-mail: ....................................

Niniejszym autor (autorzy) oświadczają, że:
- zapoznał się (zapoznali się) z regulaminem ogłaszania prac w „Polish Journal of Emergency Medicine” 
i zobowiązuje się (zobowiązują się) do jego przestrzegania,
-  wyraża (wyrażają) zgodę na publikację pracy w „Polish Journal of Emergency Medicine”,
-  przesyłana do „Polish Journal of Emergency Medicine” praca nie była dotychczas publikowana i nie została 
złożona w redakcji innego czasopisma,
-  nie złożą do publikacji niniejszej pracy w innym czasopiśmie bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autor-
skich, jakim jest Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej i wydawca Elsevier Urban & Partner sp.z o.o. 
we Wrocławiu.
-  składając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) 
na Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej oraz wydawcę Elsevier Urban & Partner sp.z o.o. we 
Wrocławiu wszelkie prawa autorskie do wydawania oraz rozpowszechniania nadesłanych materiałów we 
wszystkich znanych formach publikacji, pod warunkiem zaakceptowania do publikacji,
-  upoważnia (upoważniają) redakcję „Polish Journal of Emergency Medicine” do opracowania nadesłanego 
maszynopisu,
-  w przypadku, gdy w przeznaczonej do publikacji w „Polish Journal of Emergency Medicine” pracy 
wykorzystano wyniki badań własnych, badania te zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami Dobrej Prak-
tyki Klinicznej, a jego uczestnicy wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu,
-  badania te zostały zaakceptowane przez lokalną Komisję Bioetyki.

Data i miejsce: ......................................................................................................
Podpis głównego autora: ..........................................................................................
(w imieniu wszystkich współautorów)
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