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ZA S AD Y  ET Y KI PU BL I KA C Y JNE J  W Y D AW NI CT WA   

OŚ RO DE K „ PA MIĘ Ć I  PR ZY S ZŁO ŚĆ ”  

Zespół redakcyjny wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” podejmuje wszelkie 

starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce 

wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie 

nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Zespół redakcyjny wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i 

Przyszłość” stosuje się w pełni do zasad przedstawionych w zarysie poniżej. Ich celem jest 

zapewnienie poprawnego, terminowego i uczciwego publikowania tekstów i monografii 

naukowych. 

Zasady recenzowania artykułów i monografii naukowych oraz opracowań źródłowych przyjęte 

przez zespół wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” pozostają w zgodzie z 

zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki 

i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu 

wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności po stronie autorów i recenzentów. 

Do weryfikacji oryginalności tekstu wykorzystywany jest System Antyplagiat. 

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół 

redakcyjny  wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” postępuje zgodnie z zasadami 

etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics 

(COPE). 

ZA S AD Y  ET Y C ZNE  OBO WI Ą ZU JĄ CE  A UT OR ÓW  

Decyzja zespołu redakcyjnego dotycząca przyjęcia lub odrzucenia tekstu nadesłanego do 

publikacji przez wydawnictwo Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zależy całkowicie od oceny 

jego wartości merytorycznej, oryginalności i jasności przekazu. Artykuły i monografie mogą 

zostać opublikowane po zaakceptowaniu przez autorów licencji Creative Commons Uznanie 
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Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 lub innej wersji licencji określanej w umowie o 

przekazanie praw autorskich do publikacji. 

Na autorach spoczywa obowiązek zagwarantowania pełnej oryginalności przedłożonych 

tekstów. W żadnej części nie mogą one stanowić plagiatu lub zawierać fałszywych lub 

nieuczciwie podanych danych. Autorzy nie mogą również składać do publikacji tekstów, które 

zostały wcześniej opublikowane w tym samym kształcie. Autorzy zobowiązani są do 

ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, 

które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Odnotować należy również 

wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji, w tym instytucji naukowo-badawczych. 

Zgłaszane do publikacji prace muszą zawierać dane wszystkich autorów, tj. osób mających 

twórczy wkład w powstanie pracy, i jednocześnie nie zawierać danych osób, które takiego 

wkładu nie wniosły. Wszystkie wymienione osoby muszą zaakceptować przekazanie tekstu do 

publikacji i biorą odpowiedzialność za tekst. W przypadku prac posiadających więcej niż 

jednego autora, w imieniu autorów z Redakcją kontaktuje się autor główny, który zobowiązany 

jest przekazywać wszystkie decyzje i ustalenia w sprawie tekstu pozostałym autorom. 
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