
ISSN 1730–0282 | e–ISSN 1898–9373 | www.endokrynologiapediatryczna.pl | www.pteidd.pl

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dzieciecej
Polish Society for Pediatric Endocrinology and Diabetology

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. Leszek Szewczyk
Zastępcy redaktora: prof. Piotr Fichna, dr Robert Piekarski
Sekretarz redakcji: dr Anna Maria Bury

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. Leszek Szewczyk

Adres redakcji

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6 
tel. (081) 718 54 40, tel./fax (081) 743 13 72 
e-mail: l.szewczyk@wp.pl

OŚWIADCZENIE AUTORÓW

Zgłaszając pracę pt.

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

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

do publikacji w „Endokrynologii Pediatrycznej”, poświadczamy, że:
1. Praca nie była dotychczas publikowana (z wyjątkiem streszczeń materiałów zjazdowych).
2. Praca nie została równocześnie skierowana do druku w innym czasopiśmie.
3. Publikacja nie narusza praw autorskich innych osób.
4. Wszyscy autorzy pracy uczestniczyli w jej wykonaniu i zaakceptowali skierowanie jej do druku.
5. Kierownik (kierownicy) instytucji, w której powstała praca, akceptuje skierowanie jej do publikacji (nie dotyczy prac 
samodzielnych pracowników naukowych).
6. Przenosimy nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionej publikacji na Polskie Towarzystwo 
Endokrynologii Dziecięcej oraz Wydawnictwo PROQURAT.
Przeniesienie praw autorskich obejmuje wykorzystanie publikacji w zakresie jej utrwalenia, zwielokrotnienia i opubli-
kowania w formach: drukowanej i elektronicznej (płyta CD-ROM, wersja dostępna w Internecie w serwisach Polskie-
go Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej).
7. Autorzy zgłaszają brak konfliktu interesów w związku z publikowaną pracą/opisują możliwy konflikt interesów po-
niżej (niepotrzebne skreślić).       

* Określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie pracy, wg następujących kryteriów: A – koncepcja i pro-
jekt badania, B – gromadzenie i/lub zestawianie danych, C – opracowanie statystyczne, D – interpretacja danych, 
E – przygotowanie tekstu, F – zebranie piśmiennictwa. 

Imię i nazwisko autora Miejsce pracy autora * Wkład w powstanie pracy

Zgoda kierownika (kierowników) instytucji na skierowanie pracy do druku (nie dotyczy prac samodzielnych pracow-
ników naukowych):

1. ......................................................................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................................................................
Zgłoszenie ewentualnego konfliktu interesów:

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

..........................................................................................................................................................................................
Wypełnione oświadczenie proszę dołączyć do manuskryptu




