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Zasady publikacji w Zeszytach Naukowych  
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu FIRMA i RYNEK 

 

Redakcja Zeszytów Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK uprzejmie prosi o 
zapoznanie się z poniższymi informacjami i wymogami oraz przestrzeganie 
zasad publikacji. 
 
Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe, związane z problematyką ekonomii i 
zarządzania. Tekst musi mieć charakter naukowy, czyli prezentować wyniki oryginalnych badań o 
charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym oraz dotyczyć szeroko 
rozumianej problematyki ekonomii i zarządzania. Za artykuł naukowy mogą zostać także uznane 
opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym. 
 
Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 
83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być 
wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.  

Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa 
autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w Zeszytach Naukowych ZPSB 
FIRMA i RYNEK w wersji elektronicznej, która jest wersją pierwotną wraz z przeniesieniem praw 
autorskich na Wydawcę. 

Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na:  

 wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej,  

 skrócenie oraz opracowanie redakcyjne tekstu zaakceptowanego do druku, 
 niezbędne zmiany w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu),  

 wykorzystanie go w internecie oraz udostępnienie wszystkim zainteresowanym. 
 
Wyraża też zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie 
BazEkon oraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).  
 
Każdy tekst przechodzi procedurę recenzowania. Autor jest zobowiązany do ujawnienia wkładu 
poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji), przy czym 
główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający materiał do publikacji.  
 
Decyzja o publikacji tekstu jest niezawisłą decyzją Redakcji. 
 
Redakcja Zeszytów Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK stanowczo przeciwstawia się zjawiskom takim 
jak „ghostwriting” i „guest authorship” oraz plagiatowaniu, uznając je jako przejaw nierzetelności 
naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem 
odpowiednich podmiotów (np. instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe). Redakcja 
dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki 
obowiązujących w nauce. 
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Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie 
publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie 
wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.  
 
O guest authorship (honorary authorship) można mówić, gdy dana osoba w ogóle nie 
uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomy, a mimo to została 
wymieniona jako autor lub współautor artykułu.  

 

Autor zgłaszający materiał powinien przekazać Redakcji informację o źródłach finansowania 
publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. 

Materiały w Zeszytach Naukowych ZPSB Firma i Rynek są publikowane na prawach rękopisu, 
z materiałów przekazanych przez Autorów. 
Autorzy ponoszą odpowiedzialność za przedstawiony do publikacji materiał, w tym za 
przestrzeganie praw autorskich z nim związanych. 
 
Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego afiliacją, adresem e-mail 
i numerem telefonu. Obowiązkowe jest też dostarczenie tłumaczenia tytułu na język angielski 
oraz dwóch streszczeń: po polsku i po angielsku, a także słów kluczowych w obu tych językach. Z 
tekstem należy także dostarczyć czytelnie podpisany formularz informacyjny oraz oświadczenie o 
przeniesieniu praw autorskich (oba dokumenty zamieszczone są do pobrania na stronie wydawcy). 

Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie. 

Redaktor statystyczny ma prawo wstrzymania publikacji tekstu zawierającego rażące błędy 
statystyczne. 

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie i przetwarzanie artykułu. 

Materiały zamieszczone w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK są chronione prawem 
autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić za zgodą redakcji.  
 
Wersją pierwotną Zeszytów Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK jest wersja internetowa. 
 
Tekst artykułu zapisany w formacie do redagowania jako Microsoft Office Word 2007 (docx lub doc) 
należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: fir@zpsb.pl, stosując się do zasad wskazanych w 
poniższych wymogach edytorskich. 
 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Redakcją: 
fir@zpsb.pl  
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