
Informacja dla autorów i czytelników  
„Materiałów Elektronicznych” 

 

I. Zasady przyjmowania prac 
1. Przyjmowane są wyłącznie prace wcześniej niepublikowane. Wymagana jest 

deklaracja  autora, lub w przypadku pracy zbiorowej osoby zgłaszającej manuskrypt, 
która reprezentuje wszystkich autorów, że praca nie została uprzednio 
opublikowana. Jeżeli wyniki badań przedstawiane w manuskrypcie prezentowane 
były wcześniej na konferencji naukowej lub sympozjum, informacja o tym fakcie 
zawierająca nazwę, miejsce i dni  konferencji   powinna być podana na końcu 
artykułu. Na końcu artykułu autorzy powinni podać również informację o źródłach 
finansowania pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń  
i innych podmiotów.  

2. Przyjmowane są prace zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.  
W związku z rozpowszechnianiem w Internecie wszystkich artykułów drukowanych 
w „Materiałach Elektronicznych”, autor powinien złożyć oświadczenie  
o przekazaniu autorskich praw majątkowych do publikacji na rzecz Wydawcy.   

3. W trosce o rzetelność w pracy naukowej oraz kształtowanie etycznej postawy 
pracownika naukowego wdrożona została procedura przeciwdziałania przypadkom 
przejawu nierzetelności naukowej i nieetycznej postawy określonym jako 
„ghostwriting” i „guest authorship” („honorary authorship”): 
-  „ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie 

publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów lub bez 
wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; 

- „guest authorship” występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub  
w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.  

Redakcja wymaga od autorów publikacji zbiorowych ujawnienia wkładu 
poszczególnych autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz 
udziału w procesie powstawania artykułu t. j. informacji kto jest autorem koncepcji, 
założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu artykułu. Główną 
odpowiedzialność za te informacje ponosi autor zgłaszający manuskrypt.  

4. Redakcja jest zobowiązana do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności 
naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.   
Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą przez 
Redakcję demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, 
takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia 
edytorów naukowych itp.  
            
 



II. Procedura recenzowania i dopuszczania artykułów do druku 
1. Materiały autorskie kierowane do druku w „Materiałach Elektronicznych” podlegają 

ocenie merytorycznej przez niezależnych recenzentów i członków Kolegium 
Redakcyjnego. 

2. Recenzentów proponują odpowiedzialni za dany dział redaktorzy tematyczni 
wchodzący w skład Kolegium Redakcyjnego. 

3. Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych 
recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.  

4. W przypadku publikacji w języku obcym, powołuje się co najmniej jednego  
z recenzentów afiliowanego w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym 
państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.  

5. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-
blind review proces”).  

6. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący 
dopuszczenia artykułu do publikacji (bez zmian lub wprowadzeniu zmian przez 
autora) lub jego odrzucenia.  

7. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji 
są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej „Materiałów 
Elektronicznych”.  

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań nie są 
ujawniane. Raz w roku w ostatnim numerze „Materiałów Elektronicznych”  będzie 
podawana do publicznej wiadomości lista współpracujących recenzentów.  

9. Redakcja „Materiałów Elektronicznych” może otrzymany materiał przeredagować, 
skrócić lub uzupełnić (po uzgodnieniu z autorem) lub nie zakwalifikować go do 
publikacji. 

10. Redaktor naczelny odmawia opublikowania materiałów autorskich w następujących 
przypadkach: 
- treści zawarte w manuskrypcie są niezgodne z obowiązującym prawem, 
- zostaną ujawnione jakiekolwiek przejawy nierzetelności naukowej, a zwłaszcza 

przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”, 
- praca nie uzyskała pozytywnej oceny końcowej recenzentów i redaktora 

tematycznego.  
11. Redaktor naczelny może odmówić opublikowania artykułu jeśli: 

- tematyka pracy nie jest zgodna z zakresem tematycznym „Materiałów 
Elektronicznych”, 

- artykuł przekracza dopuszczalną objętość, zaś autor nie zgadza się na 
wprowadzenie skrótów w treści artykułu, 

- autor odmawia dokonania wszystkich koniecznych poprawek zaproponowanych 
przez recenzenta i Redakcję, 

- tekst lub materiał ilustracyjny dostarczony przez autora nie spełnia wymagań 
technicznych. 


