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I Wdrożenie i funkcjonowania systemu etyki autorskiej
1. Preambuła
Z dokumentu Polskiej Bibliografii Naukowej1:
„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni
mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania
publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.”
2. Cele procedury
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapewnienie transparentności autorskiej publikacji.
Zapewnienie rzetelności naukowej prac przyjętych do publikacji.
Zapewnienie informacji na temat financial disclosure publikacji.
Eliminacja plagiatów oraz przypadków ghostwriting i guestauthorship
Stworzenie systemu dokumentowania naruszeń etyki publikowania.
Stworzenie systemu wymiany informacji na temat naruszeń etyki publikowania.

3. Zakres działania procedury
1. Procedura dotyczy wszelkich publikacji sygnowanych przez Wydawnictwo WSZiP
numerem ISSN 2450-3878 lub ISBN 978-83-60904-XX-X.
2. Procedura dotyczy wszystkich autorów prac złożonych do publikacji w czasopiśmie
lub autorów fragmentów druków zwartych złożonych do opublikowania przez Wydawnictwo.
3. Procedura dotyczy wszystkich osób odpowiedzialnych za nadzór nad zachowaniem
zasada etycznych publikacji Wydawnictwa WSZiP.
4. Procedura dotyczy wszystkich interesariuszy procesu transparentności oraz rzetelności naukowej publikacji.
4. Zasady działania procedury
1. Redakcja będzie wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj.
1

https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf;jsessionid=DE54223BFDDE72
6064B11ADB0A4CED33
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informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. Redakcja wprowadzi odpowiednie wyjaśnienie w „Instrukcjach dla autorów”, że
„ghostwriting”, „guest authorship” oraz plagiat są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie, wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa
naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja wprowadzi formularz umożliwiający uzyskanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń
i innych podmiotów („financial disclosure”).
4. Redakcja wprowadzi system informacyjny dokumentujący wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących
w nauce.
5. Wynik działania procedury
1. Uzyskanie pożądanego poziomu etycznego publikowanych prac w czasopiśmie
„Prace Naukowe WSZiP”,
2. Spełnienie wymogów formalnych uznania czasopisma za wartościowe naukowo
i objęcie punktacją KBN oraz bazami cytowań.
3. Pozyskanie wartościowych prac, podnoszących prestiż czasopisma Prace Naukowe
WSZiP oraz samego wydawnictwa .
4. Uzyskanie rozpoznawalności Wydawnictwa przez organizacje zainteresowane dbałością o wysoki poziom etyki publikacji i rzetelności naukowej.
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II Opis funkcjonalny procedury
1. Instrukcja dla autorów
1. Na stronie wydawnictwa umieszczono instrukcję dla autorów, zgodnie z wymogami
edytorskimi Wydawnictwa WSZiP oraz zaleceniami Polskiej Bibliografii Naukowej. Jednym z punktów jest informacja o nieetycznych zachowaniach autorskich,
w szczególności: plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest authoring.
2. Manuskrypty w formie elektronicznej w ustalonym formacie będą przesyłane na adres email: wydawnictwo@wwszip.pl lub za pomocą wyspecjalizowanego programu redakcyjnego, który może zostać udostępniony w przyszłości.
3. Złożenie manuskryptu wymaga dołączenia w formie elektronicznej, w formacie
PDF, podpisanego przez reprezentanta współautorów, wskazanego na pierwszej
pozycji listy autorów w manuskrypcie, formularza FE-01 oświadczenia o oryginalności utworu, udziale poszczególnych współautorów oraz braku konfliktów etycznych, w formacie dołączonym do niniejszej procedury (Załącznik nr 1).
4. Przed opublikowaniem (po recenzjach) wszyscy autorzy muszą dostarczyć oświadczenie o posiadaniu wszelkich praw do utworu stanowiącego przedmiot wydania
oraz o przeniesieniu niewyłącznych praw autorskich na Wydawnictwo, zgodnie
z formatem ustalonym w oświadczeniu FE-02 (Załącznik nr 2). Jednocześnie na
formularzu FE-02 autorzy składają oświadczenia o braku konfliktów prawnych do
utworu lub jego części.
2. Wewnętrzna kontrola
1. Komitet redakcyjny wykorzystuje system „Plagiat2” dla sprawdzenia stopnia oryginalności tekstu otrzymanego do druku. W tym celu WSZiP przystąpi do programu
zwalczania plagiatów.
2. Obowiązuje format recenzji umożliwiający wypowiedzenie się recenzentów
w kwestii oryginalności dzieła, jak również wystąpienia splagiatowania pracy.
3. Wprowadza się kontrolę wydawniczą na poziomie redaktora technicznego, którego
rolą jest sprawdzenie zgodności oświadczeń etycznych FE-01, FE-02 oraz recenzji
z wymogami procedury.
4. Wprowadza się system informowania o zagrożeniach etyki publikacji oraz
o stwierdzonych naruszeniach etycznych na stronie Wydawnictwa WSZiP, jako oddzielnej zakładki. „Etyka i normy”.
5. Za całość realizacji wewnętrznej kontroli odpowiada Redaktor Naczelny Wydawnictwa lub osoba przez niego upoważniona.

2

https://www.plagiat.pl/webplagiat/main.action
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III Formularze
1. Formularz FE-01
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu – Wydawnictwo
Oświadczenie etyczne autorów publikacji
W związku z przesłanym manuskryptem artykułem:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Autorstwa:
1. …………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………...
Oświadczam co następuje:
1. Żaden z wymienionych autorów w manuskrypcie nie występuje w nim jako tzw.
„Guest Author”, (osoba dopisana bez istotnego wkładu pracy w powstanie dzieła).
2. Nie są autorom znane żadne okoliczności, mogące uznać niniejszą pracę za plagiat
lub autoplagiat lub że narusza ona normy etyczne w zakresie publikowania prac naukowych.
3. Autorzy w najlepszej wierze stwierdzają, że prawa osób trzecich do złożonego manuskryptu lub jego części nie zostały naruszone (w tym, że nie występuje problem
„ghostwritera” – osoby mającej istotny wkład w powstanie dzieła lecz nie wymienionej w artykule).

data :

......................................................................................................
nazwisko i imię osoby wypełniającej kwestionariusz

………………………………………………….
Podpis
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2. Formularz FE-02

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu – Wydawnictwo
Oświadczenie autora(współautora) publikacji
W związku z przesłanym manuskryptem artykułem:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Autorstwa:
1. …………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………...
Oświadczam co następuje:
1. Przesłany artykuł nie był nigdzie opublikowany.
2. Posiadane prawa do rozporządzania dziełem i rozpowszechniania w dowolnej formie przekazuję w formie niewyłącznej na rzecz WSZiP, Wrocławska 10, 58-309
Wałbrzych.
3. Nie są mi znane żadne okoliczności mogące spowodować roszczenia osób trzecich
w stosunku do Wydawcy z tytułu opublikowania artykułu.
4. Przyjmuję do wiadomości, że jakiekolwiek roszczenia osób trzecich lub ujawnione
działania nieetyczne mogą spowodować retorsje prawne lub instytucjonalne w stosunku do składającego niniejsze oświadczenie.

data :

......................................................................................................
nazwisko i imię osoby wypełniającej kwestionariusz

………………………………………………….
Podpis
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