Załącznik nr 2
do Zarządzenia Dyrektora IRMiR nr 6/2019 z dnia 30.05.2019 r.
Zasady publikowania w Wydawnictwie Naukowym Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
W ramach umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
Autor (lub Autorzy i Redaktor w przypadku publikacji wieloautorskich):
1. Oświadcza, że jest faktycznym twórcą dzieła i dysponuje prawami autorskimi do tekstu, tabel,
fotografii i rycin zamieszczonych w dziele oraz że jego prawa autorskie do dzieła nie są ograniczone w
zakresie objętym oświadczeniem. Tym samym oświadcza, że nie miało miejsce nabycie treści dzieła od
osób trzecich, ani zatajenie wkładu osób trzecich w powstanie dzieła (ghost-writing) oraz –
w przypadku artykułów posiadających więcej niż jednego autora – że wszyscy wymienieni autorzy
wnieśli istotny wkład w powstanie dzieła (guest authorship, honorary authorship).
2. W przypadku monografii wieloautorskiej Autor korespondujący zobowiązuje się do ujawnienia
Przewodniczącemu Rady Wydawnictwa Naukowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
(Wydawnictwa Naukowego IRMiR) wkładu poszczególnych osób (z podaniem ich afiliacji) w powstanie
publikacji.
3. W przypadku monografii posiadającej Redaktora zobowiązuje się on do ujawnienia
Przewodniczącemu Rady Wydawnictwa Naukowego IRMiR kompletnej informacji o Autorach
poszczególnych rozdziałów i ich afiliacjach.
4. Przyjmuje do wiadomości, iż to na nim spoczywa ewentualny obowiązek ujawnienia w treści
publikacji informacji o źródłach finansowania i innym wkładzie instytucji naukowo-badawczych,
stowarzyszeń i innych podmiotów w powstanie publikacji.
5. Oświadcza, że publikacja jest w pełni oryginalna tzn. nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła,
które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawnictwa Naukowego IRMiR i naruszyć jego dobre
imię.
6. Zgadza się na wykorzystanie streszczenia, fragmentów lub całej publikacji do działań promocyjnych
prowadzonych poprzez stronę internetową wydawnictwa, w mediach społecznościowych,
drukowanych materiałach promocyjnych oraz podczas imprez wystawienniczych.
7. Oświadcza, że dzieło nie było wcześniej publikowane w całości, ani w znaczącej jego części i że nie
zostało zgłoszone do publikacji w innym wydawnictwie. Oświadczenie to dotyczy publikacji we
wszelkich językach oraz zarówno wydawnictw krajowych jak i zagranicznych. Za „zgłoszenie do
publikacji” uznaje się wysłanie dzieła do redakcji według obowiązujących wytycznych.
8. Wyraża zgodę na dokonanie zmian w treści dzieła i poszczególnych jego elementów, wynikających
z opracowania redakcyjnego, bez żadnej ingerencji w wartość merytoryczną dzieła.
9. Oświadcza, że znane mu są zasady otwartego dostępu do treści naukowych.
10. Informuje przewodniczącego Rady Wydawnictwa Naukowego IRMiR o tym czy publikacja stanowi
druk rozprawy doktorskiej.
11. Informuje przewodniczącego Rady Wydawnictwa Naukowego IRMiR o tym czy publikacja stanowi
osiągnięcie naukowe, które będzie podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.
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12. W przypadku artykułów wieloautorskich Redaktor lub Autor korespondujący przekazuje
przewodniczącemu Rady Wydawnictwa Naukowego IRMiR pisemną zgodę wszystkich autorów
wyrażającą akceptację Zasad publikowania w Wydawnictwie Naukowym Instytutu Rozwoju Miast
i Regionów.
Przyjęte zasady są zgodne ze standardami opracowanymi przez
Committee on Publication Ethics (COPE) [http://publicationethics.org/node/1045].
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