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OŚWIADCZENIE AUTORÓW 

Dotyczy artykułu przedkładanego do publikacji w monografii pt.: „Zdrowie i choroba – profilaktyka  

i leczenie z perspektywy fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, elektroradiologa i coach`a” pod redakcją 

naukową: prof. dr hab. n. med. Agnieszki Drosdzol-Cop, dr hab. n. o zdr. Anny Brzęk, prof. SUM, dr hab. n. o zdr. 

Urszuli Siomy-Markowskiej, prof. dr hab. n. med. Anetty Lasek-Bal, dr. hab. n. med. Pawła Niemca, prof. SUM. 

 

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

(tytuł publikacji) 

Autorzy (Imię, Nazwisko)* : 1. …………………………….. …………………………….. 2. ………………………………………. 

…………………………….. 3. ……………………………..…………………………….. 4. ………………………………………………….. 

…………………………….. 5. ……………………………..……………………………..  

* - autor korespondencyjny, e-mail:………………………………………, nr tel.: …………………………………………. 

Oświadczamy, że praca napisana została bez pomocy osób trzecich, w szczególności nie zostało zlecone jej 

opracowanie w części lub w całości innym osobom, ani nie zostały skopiowane fragmenty tekstu  

z prac innych autorów, a wszelkie zapożyczenia, cytaty, teorie, tabele i ich komentarze użyte w tekście zostały 

opatrzone odpowiednimi przypisami.  

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na publikację i rozpowszechnianie przedłożonego artykułu/pracy  

w monografii pt.: „Zdrowie i choroba – profilaktyka i leczenie z perspektywy fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, 

elektroradiologa i coach`a ” pod redakcją naukową:  prof. dr hab. n. med. Agnieszki Drosdzol-Cop, dr hab. n. o 

zdr. Anny Brzęk, prof. SUM, dr hab. n. o zdr. Urszuli Siomy-Markowskiej, prof. dr hab. n. med. Anetty Lasek-Bal, 

dr. hab. n. med. Pawła Niemca, prof. SUM. 

Jednocześnie oświadczamy, że tekst pracy nie jest objęty postępowaniem redakcyjnym w innym wydawnictwie 

ani czasopiśmie. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska 

w związku z publikacją tekstu w monografii pt.: „„Zdrowie i choroba – profilaktyka i leczenie z perspektywy 

fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, elektroradiologa i coach`a” pod redakcją naukową : prof. dr hab. n. med. 

Agnieszki Drosdzol-Cop, dr hab. n. o zdr. Anny Brzęk, prof. SUM, dr hab. n. o zdr. Urszuli Siomy-Markowskiej, 

prof. dr hab. n. med. Anetty Lasek-Bal, dr. hab. n. med. Pawła Niemca, prof. SUM.  

Autorzy: 
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                          (Imię, Nazwisko)                                                                               (podpis) 
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RECENZJA OPIEKUNA PRACY 

 

Dotyczy artykułu przedkładanego do publikacji w monografii pt.: „Zdrowie i choroba – profilaktyka  

i leczenie z perspektywy fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, elektroradiologa i coach`a” pod redakcją 

naukową : prof. dr hab. n. med. Agnieszki Drosdzol-Cop; dr hab. n. o zdr. Anny Brzęk, prof. SUM, dr hab. n. o zdr. 

Urszuli Siomy-Markowskiej, Prof. dr hab. n. med. Anetty Lasek-Bal, dr hab. n. med. Pawła Niemca, prof. SUM. 

 

Tytuł pracy: 

Autorzy: 

 

OCENA MERYTORYCZNA PRACY 

Ocena zasadności podjęcia badania, jakość metod badawczych, w tym statystycznych, wnioskowania i dyskusji 

uzyskanych wyników: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pełnienie roli opiekuna naukowego ww. pracy. Praca została przygotowana 

zgodnie z zasadami redagowania artykułu do monografii. 
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Data, miejscowość                                                                                               Podpis opiekuna pracy 


