Wydawnictwo Acta Energetica stosuje najwyższe standardy etyki publikacyjnej mające na celu
przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym oparte na:
•

na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanych w formie broszury
Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa, 2011)

Wydawnictwo Acta Energetica stosuje następujące zasady:
Zasady etyczne dotyczące Wydawnictwa
1. Wydawnictwo zwraca i przywiązuje szczególną wagę do stosowania standardów etycznego
postępowania stron, które uczestniczą w procesie wydawniczym.
2. Kolegium Wydawnicze dokonuje wyboru o przyjęciu lub odrzuceniu danej publikacji naukowej
w oparciu o tematykę tekstu, jego oryginalność oraz znaczenie w przydatności dla odbiorców
(przedstawiciele nauki oraz praktyków prawa).
3. Kolegium Wydawnicze dokonuje wyboru o przyjęciu publikacji naukowej do druku w sposób
jawny i przejrzysty.
4. Wydawnictwo przestrzega zasad dotyczących przeciwdziałaniu zjawiskom ghostwriting
(pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship
(przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
5. Artykuły naukowe, które Wydawnictwo publikuje są recenzowane, co pozwala na istotny
wkład w rozwój światowej nauki.
6. Dla wszystkich publikacji naukowych Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania
tychże przesłanych tekstów do publikacji.
7. Wydawnictwo stosuje środki mające na celu zapobiegania plagiatom oraz publikacji
nieprawdziwych danych.
8. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Zasady etyczne dotyczące Autorów
1. Autorzy zobowiązani są do zapewnienia o oryginalności przedstawionych publikacji
naukowych oraz poszanowania praw autorskich innych osób.
2. Publikacja naukowa winna zostać przygotowana według wskazówek przedstawionych na
stronie internetowej Wydawnictwa.
3. Autorzy zapewnią, że przekazane Wydawnictwu prawa autorskie do publikacji naukowej w
dacie jej przyjęcia przez Wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób
trzecich, korzystanie z publikacji naukowej oraz rozporządzanie nią przez Wydawnictwo nie
będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

4. Przekazane przez autorów publikacje naukowe są rozpowszechniane na podstawie
oświadczenia o udzieleniu licencji niewyłącznej, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Zasady recenzowania publikacji naukowych są opisane na stronie internetowej Wydawnictwa Acta
Energetica www.actaenergetica.org/pl. Zasady recenzji wydawniczej są przedstawione w zakładce:
Informacje dla autorów ->Wymogi publikacji->Informacje dla autorów.
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