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Informacje dla Autorów 

(zasady i procedury) 
 

1. Przysłanie artykułu oznacza, że autorzy zgadzają się ze wszystkimi wymaganiami 
przedstawionymi w informacji dla autorów na stronie Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej. 
Seria Transport.  

2. Artykuł przysłany do opublikowania w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria 
Transport jest wstępnie przeglądany w redakcji czasopisma. Niedopasowanie tematu artykułu 
do profilu czasopisma, rażące błędy lub niezgodność z szablonem mogą być przyczyna 
odrzucenia artykułu na tym etapie. 

3. Zakres tematyczny artykułów publikowanych na łamach czasopisma dotyczy szeroko 
rozumianych problemów transportu i obejmuje w szczególności techniczne środki transportu 
(budowa i eksploatacja), rozwiązania telematyki do wspomagania realizacji procesów 
transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportu, planowania systemów 
transportowych, ochrony środowiska w transporcie, bezpieczeństwa w transporcie, jakości 
i efektywności transportu, prawa transportowego. 

4. Artykuły publikowane w czasopiśmie powinny zawierać nowe, oryginalne materiały i informacje.  
5. Nie przyjmuje się artykułu bardzo podobnego do artykułu poprzednio odrzuconego. 
6. Artykułowi przyjętemu do oceny przypisuje się numer identyfikacyjny i ewidencjonuje się postęp 

przygotowań do publikacji. Nadany numer jest wykorzystywany w korespondencji dotyczącej 
artykułu. 

7. Recenzowanie artykułu proponuje się osobie spoza ośrodka naukowego autora 
(i współautorów) artykułu oraz Rady Redakcji Czasopisma oraz Rady Naukowej i Programowej 
Czasopisma. Recenzent ma być uznanym specjalista w danej dziedzinie, samodzielnym 
pracownikiem naukowym – doktor habilitowany lub profesor. Ze spisu ewentualnych 
recenzentów musza być wykluczone osoby pozostające w bliskich stosunkach z autorem 
(autorami) artykułu. 

8. Recenzenci wybierani są zgodnie z zasadą unikania konfliktu interesów. Za konflikt interesów 
uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem (autorami) bezpośrednie relacje osobiste, 



relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat 
poprzedzających przygotowanie recenzji. 

9. Wszystkie artykuły zamieszczane na łamach czasopisma są recenzowane i drukowane po 
uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. 

10. Kandydat na recenzenta otrzymuje streszczenie artykułu bez informacji o autorze. Na podstawie 
streszczenia i informacji o objętości pracy oświadcza, czy podejmuje się recenzowania. 

11. Recenzja jest sporządzana w języku angielskim na dostarczonym przez redakcję czasopisma 
formularzu. Za zgodą redakcji czasopisma recenzja może być sporządzona w innym języku. 

12. Umowa zawierana z recenzentem określa wymagania dotyczące rzetelności i szczegółowości 
recenzji, termin wykonania. Recenzent nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonanie recenzji. 

13. O udostepnienie dodatkowych danych (np. eksperymentalnych), wykorzystywanych przy 
pisaniu artykułu, recenzent może się zwracać do autora wyłącznie za pośrednictwem redakcji 
czasopisma. 

14. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji lub jego odrzucenia. 

15. W przypadku recenzji negatywnej jest powoływany dodatkowy recenzent. 
16. Redakcja czasopisma może nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie spełnia ona wymagań 

umowy. 
17. Gdy oceny recenzentów są skrajnie różne, decyzje w sprawie publikacji podejmuje Kolegium 

Redakcyjne. 
18. Autorowi artykułu udostępnia się tekst recenzji pozbawiony danych o recenzencie. 
19. Przebieg procesu recenzyjnego jest poufny do czasu skierowania artykułu do druku lub 

odrzucenia. 
20. Recenzja odbywa się w systemie “single-blind review process” lub “double-blind review process” 

(od 2015). 
21. Autor pozytywnie ocenionego artykułu wprowadza korekty, uwzględniając uwagi recenzenta. 
22. Drobne i nieliczne poprawki redakcyjne mogą być wprowadzone w redakcji, bez udziału autora. 
23. Wszyscy recenzenci maja prawo do powtórnej weryfikacji artykułu przed skierowaniem go do 

druku. 
24. Wykaz recenzentów jest publikowany w ostatnim w danym roku numerze czasopisma oraz na 

stronie internetowej. 
25. O numerze czasopisma, w którym zostanie opublikowany artykuł decyduje redakcja. 
26. Aby przeciwdziałać nierzetelności w nauce (ghostwriting, guest authorship), redakcja 

czasopisma prowadzi odpowiednie procedury. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, 
gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, lecz ani jego udział jako jednego z autorów 
nie został ujawniony, ani nie wymieniono go w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 
Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle 
nie miał miejsca, a jego nazwisko jest podane jako autora lub współautora. 

27. Redakcja wyjaśnia autorom pojęcia ghostwriting i guest authorship, które są przejawem 
nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki tego typu działań ze strony autorów będą 
demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające 
autorów, towarzystwa naukowe itp.). 

28. Redakcja wymaga podania wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu (z podaniem 
ich afiliacji i informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, badań itd.). Główną 
odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł. Przy braku informacji dotyczącej nierównego 
wkładu poszczególnych autorów artykułu, przyjmuje się ich równy udział. 

29. Redakcja uzyskuje informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-
badawczych i innych podmiotów (financial disclosure). Główną odpowiedzialność ponosi autor 
zgłaszający artykuł. 

30. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania 
zasad etyki obowiązujących w nauce. 

31. Redakcja unika autocytuacji autorów publikacji i autocytacji czasopisma. 



32. Autorzy publikacji umieszczanych w czasopiśmie nie otrzymują honorariów oraz akceptują 
ukazanie się artykułów w wersji drukowanej i internetowej czasopisma. Wersję pierwotną 
stanowi wersja drukowana. 

33. Czasopismo jest indeksowane w bazach. 
34. Czasopismo posiada przypisany numer DOI. Podawanie tego numeru w bibliografii poprawia 

identyfikowalność artykułu w sieci Internet i powoduje zwiększenie cytowalności. 
35. Fotografie i rysunki w nadesłanych materiałach są zamieszczane na odpowiedzialność autorów 

artykułów. 
36. Autorzy nie ponoszą żadnych opłat związanych z procesem przygotowania i publikacji artykułów. 
37. Pełne teksty artykułów są dostępne za darmo na stronie internetowej czasopisma. 
38. Bez pytania o zgodę autora oraz czasopisma można czytać, pobierać, kopiować, 

rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać, podawać link do pełnych tekstów artykułów 
zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma. Jest to zgodne z definicją BOAI otwartego 
dostępu do publikacji. 

39. Autorzy opublikowanych artykułów zachowują swoje pełne prawa do nich bez ograniczeń. 
40. The Google Scholar Services digitalizuje, przechowuje i udostępnia kolejne numery czasopisma. 

Procesy te mogą być realizowane również przez inne podmioty. 
41. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwerytetu 

Warszawskiego oraz BazTech digitalizuje, przechowuje i udostępnia kolejne numery czasopisma. 
Stanowi zewnętrzne repozytorium czasopisma. 

42. Biblioteka Narodowa stanowi kolejne repozytorium zewnętrzne czasopisma. 
43. Artykuły są licencjonowane przez Creative Commons Attribution 4.0 International License 

(CC BY 4.0). 
44. Czasopismo jest wydawane w trybie otwartego dostępu („Open Access”). 
45. Prawa autorskie i archiwizacji są określone jako „green” w SHERPA/RoMEO. 
46. Redakcja stosuje politykę antyplagiatową. Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne 

oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości, ani w istotnych częściach w dowolnym 
innym składzie autorskim. Autorzy gwarantują, że przedłożony do recenzji artykuł nie został 
złożony do publikacji w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej itd. O stopniu oryginalności artykułu 
autorzy zobowiązani są poinformować redakcję w odpowiednim oświadczeniu. Autorzy 
zobowiązani są wskazywać (cytować) publikacje, które wykorzystali przy tworzeniu artykułu. 
Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki postaw nieetycznych będą demaskowane, 
włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, 
towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja dokumentuje 
wszelkie przejawy nierzetelności naukowej. 

47. Redakcja stosuje zasady etyczne opracowane na podstawie COPE's Best Practice Guidelines for 
Journal Editors, w tym m.in. zasadę fair play, poufności, przeciwdziałania konfliktom interesów 
członków redakcji, udziału recenzentów w pracach redakcji, terminowości, poufności, 
przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów, rzetelności źródeł, autorstwa pracy, 
przeciwdziałania konfliktom interesów autorów, rzetelnego przedstawiania raportów 
badawczych, oryginalności pracy, rzetelności źródeł, błędów w opublikowanych pracach. 

48. Od numeru 91, wszystkie artykuły są publikowane w języku angielskim. Dodatkowo, wszystkie 
artykuły są poddawane korekcie językowej wykonywanej przez profesjonalną firmę. 

49. Celem jednoznacznej identyfikacji autorów, od numeru 109 obowiązkowe jest podawanie 
numeru ORCID (Open Researcher i Contributor ID). 

50. Od numeru 115, oryginalność wszystkich artykułów jest weryfikowana w systemie sprawdzania 
plagiatu iThenticate (Crossref Similarity Check). 

 


