
OŚWIADCZENIE AUTORA / ERKLÄRUNG DES AUTORS 

 

Ja / Ich: …………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko / Vorname und Nachname) 

oświadczam, że artykuł lub monografia pt. / erkläre hiermit, dass der 

Beitrag oder Monographie unter dem Titel: 

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

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

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

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

 który/ą składam do druku w serii 

den / die ich zum Druck in der Reihe (s. unten) vorlege 

Wrocławskie studia z lingwistyki mediów 

Breslauer Studien zur Medienlinguistik 

nie był/a wcześniej w całości lub w części opublikowany/a i nie został/a 

równocześnie złożony/a do druku w innym wydawnictwie. W pracy nie 

zostały wykorzystane teorie, metody, analizy i fragmenty tekstów innych 

autorów bez podania ich nazwisk, imion i tytułów ich dzieł. 

war früher im Ganzen oder in Teilen nicht veröffentlicht und wird parallel in 

einer anderen Zeitschrift, Reihe oder in einem anderen Verlag zum Druck 

nicht vorgelegt.   

Jednocześnie oświadczam, że dzieło przedłożone przeze mnie redakcji serii 

Wrocławskie studia z lingwistyki mediów / Breslauer Studien zur 

Medienlinguistik (odpowiednie zakreślić): 

Ich erkläre hiermit, dass das der Radaktion der Reihe Wrocławskie studia z 

lingwistyki mediów / Breslauer Studien zur Medienlinguistik von mir 

vorgelegte Werk (Zutreffendes ankreuzen) 

Zostało przygotowany samodzielnie przeze mnie i ponoszę za niego 

główną odpowiedzialność / wurde von mir selbstständig vorbereitet und 

ich trage die Hauptverantwortung für es. 

Zostało przygotowany wspólnie / wurde gemeinsam verfasst. 

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



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

(imię i nazwisko, afiliacja / Vorname und Nachname, Institution). 

Wkład pracy współautora polegał na / Der Arbeitsaufwand des Mitautors 

beruht auf:   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

(miejscowość, data / Ort, Datum)                         (podpis / Unterschrift) 

 
 

 
W przypadku korzystania z dotacji na prowadzone badania, autor składa 

deklarację, że artykuł powstał w ramach projektu badawczego 

finansowanego przez określoną instytucję naukową badawczą, 

stowarzyszenie lub inne podmioty. 

Falls das betreffende Werk im Rahmen eines Projektes, das von einer 

Institution finanziert wird, entstanden ist, ist der Autor in Bezug darauf 

verpflichtet, eine Erklärung zu diesem Umstand abzugeben. 


