
Wymogi dla czasopisma „Bezpieczny Bank”: 

1. Redakcja przyjmuje opracowania o charakterze naukowym z zakresu gwarancji 

depozytów, bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności systemu 

finansowego. 

2. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych wcześniej (także elektronicznie).  

3. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania redakcyjnego 

nadesłanych tekstów. 

4. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów. 

5. Nadesłane opracowania są wstępnie recenzowane wewnątrz Redakcji, a w przypadku 

pozytywnych opinii są recenzowane przez wybranego recenzenta zewnętrznego. 

6. Opracowanie należy złożyć w formie elektronicznej – wysyłając plik w formacie MS 

Word  pocztą elektroniczna na adres: mariusz.chmielewski@projektekf.pl  

7. Do opracowania należy dołączyć streszczenie w języku angielskim oraz słowa 

kluczowe. 

8. Prosimy o nadesłanie danych kontaktowych zawierających adres do korespondencji, 

telefon, adres e-mail, stopień lub tytuł naukowy i miejsce pracy. 

9. Dodatkowo należy załączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o 

niepublikowaniu składanego tekstu w innych wydawnictwach (także 

elektronicznych). 

10. Aby przeciwdziałać zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja wymaga 

od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie 

przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. 

11. Redakcja promuje zasady rzetelności naukowej, traktując tzw. „ghostwriting” i „guest 

authorship” jako przejawy nierzetelności naukowej. Wykryte przypadki nierzetelności 

będą odpowiednio demaskowane. 

12. Maksymalna objętość opracowania: 20 standardowych stron maszynopisu, co 

oznacza nie więcej niż 36.000 znaków bez spacji. Opracowanie powinno się składać z 

czterech części: 

a. Wstępu (powinien być przedstawiony w nim cel/teza opracowania oraz informacja o 

strukturze artykułu), 

b. Części zasadniczej (z wydzielonymi punktami), 

c. Podsumowania, 

d. Bibliografii. 

13.  W celu ułatwienia edycji tekstu załączono szablon dokumentu do pisania artykułu. 

 

Wymogi dla czasopisma „Zarządzanie i Finanse”: 

Materiały przekazywane do publikacji powinny być zgodne z załączonym poniżej 
szablonem edytorskim. Elektroniczną wersją opracowania wraz z dwoma 
egzemplarzami wydruku należy przesłać e-mailem na adres: 
mariusz.chmielewski@projektekf.pl  

Prosimy, aby nazwą pliku było nazwisko autora. Jeżeli opracowanie zawiera wykresy 
prosimy również o dołączenie oddzielnego pliku programu Excel z danymi do ich 
sporządzenia.  

Objętość opracowania powinna mieścić się w granicach 8–15 stron. Redakcja zastrzega 
sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek redakcyjnych bez porozumienia z 
autorem. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.  

Do tekstu opracowania należy dołączyć pismo, zgodne z poniższym wzorem, w którym 
autor przenosi na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego autorskie prawa 
majątkowe do opracowania, oświadczając jednocześnie, iż jest ono oryginalnym 
dziełem, i że nie zostało opublikowane w innym wydawnictwie. W piśmie tym należy 
podać nazwę i adres miejsca pracy oraz e-mail i numer telefonu umożliwiające 
bezpośredni kontakt z autorem opracowania.  

Redakcja „Zarządzania i Finansów” jest zainteresowana publikowaniem opracowań 
przygotowanych z poszanowaniem norm etycznych obowiązujących w nauce. Zgodnie z 
zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszelkie przejawy nierzetelności 
naukowej wykryte przez redakcję, objawiające się w takich praktykach jak „ghostwriting” 
czy „guest authorship”, będą dokumentowane i demaskowane poprzez powiadamianie 
władz uczelni zatrudniających autorów, którzy się ich dopuszczają. „Ghostwriting” 
polega na pominięciu wśród autorów osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie 
opracowania. „Guest authorship” (określane również jako „honorary authorship”) 
oznacza przypisanie sobie autorstwa lub współautorstwa opracowania innej osoby, i 
zwykle sprowadza się do „dopisania się” do faktycznego autora publikacji. Aby 
przeciwdziałać tego typu praktykom, do każdego opracowania przygotowanego przez 
więcej niż jednego autora należy dołączyć deklarację zgodną z poniższym wzorem, 
mówiące o wkładzie każdego z nich w powstanie opracowania. W przypadku 
finansowego wsparcia prac nad przygotowaniem publikacji, udzielonego przez instytucję 
zewnętrzną, jej autor jest zobowiązany do umieszczenia informacji o tym fakcie we 
wstępie opracowania. 

Poniżej znajdują się szablon dla artykułu, oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 

oraz deklaracja wkładu poszczególnych autorów w powstanie opracowania zbiorowego. 
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