
Obowiązujące procedury w cyklu wydawniczym 

„Roczników Inżynierii Budowlanej” 

 

Zasady zgłaszania artykułów, konflikt interesów i prawa autorskie  

 Autorzy zgłaszający artykuły nie ponoszą kosztów wydawniczych związanych z etapem 

ich oceny i publikacją.  

 Do redakcji Roczników Inżynierii Budowlanej można zgłaszać tylko prace naukowe, które 

są oryginalne i nigdzie wcześniej nie publikowane i które odpowiadają standardom 

etycznym przyjętym w środowisku naukowym.  

 Zgłaszany artykuł powinien mieścić się w tematyce odpowiadającej profilowi czasopisma, 

tj. musi dotyczyć zagadnień naukowych związanych z inżynierią budowlaną. 

 Zgłoszenie artykułu do Roczników Inżynierii Budowlanej jest jednoznaczne ze zgodą 

autorów artykułu na zasady i procedury, które obowiązują w cyklu wydawniczym 

czasopisma i które są opisane na stronie internetowej www.kib-pan.katowice.po.opole.pl  

 Zgłoszenie artykułu do Roczników Inżynierii Budowlanej jest jednoznaczne ze zgodą 

autorów artykułu na przetwarzanie ich danych osobowych przez redakcję czasopisma 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia cyklu wydawniczego zgłoszonej pracy.   

 Zgłoszenie artykułu do Roczników Inżynierii Budowlanej jest jednoznaczne ze zgodą 

autorów artykułu na nieodpłatne jego opublikowanie w formie drukowanej i na stronie 

internetowej czasopisma w przypadku, jeśli praca zostanie pozytywnie zaopiniowania 

przez Recenzentów i Redakcję czasopisma.       

 Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i musi być napisany 

zgodnie z opublikowanym na stronie Roczników szablonem.  

 Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt językowych w tekście 

zgłoszonego artykułu. 

 Autorzy zachowują prawa autorskie do rękopisów swoich artykułów, a wszystkie artykuły 

opublikowane w Rocznikach Inżynierii Budowlanej są rozpowszechniane na warunkach 

licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) (szczegółowy 

tekst licencji opublikowano na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/).  

 Używanie nazw handlowych, znaków towarowych, ogólnych nazw opisowych itp. 

w tekście artykułu zgłoszonego do Roczników Inżynierii Budowlanej nie oznacza, że 

nazwy te nie są chronione przez odpowiednie przepisy prawne. Autor przesyłający artykuł 

do Roczników jest odpowiedzialny za posiadanie uprawnień i zabezpieczenie wszelkich 

uwarunkowań prawnych wymaganych do publikacji tego artykułu, gdy wykorzystuje 

w nim materiały chronione prawami autorskimi. 

 Chociaż informacje, wnioski i porady zawarte w artykułach publikowanych w Rocznikach 

Inżynierii Budowlanej są uważane za prawdziwe i dokładne w dniu publikacji, ani autorzy, 

ani redaktorzy, ani wydawca nie mogą przyjąć żadnej prawnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek błędy lub pominięcia, które mogą zostać wprowadzone do tekstu artykułu. 

Wydawca Roczników nie udziela żadnych gwarancji materiałom zawartych w 

publikowanym tekście artykułu. 

 Konflikt interesów występuje wtedy, gdy dane i informacje zawarte w artykule mogą być  

postrzegane jako wpływające na neutralność lub obiektywność tej publikacji. Dlatego 

autorzy artykułu złożonego do Roczników Inżynierii Budowlanej są odpowiedzialni za to, 

że publikacja tego artykułu nie powoduje wystąpienia konfliktu interesów. Jeśli wstępuje 
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więcej niż jeden autor artykułu, wtedy autor zgłaszający artykuł jest w pełni 

odpowiedzialny również za to, że współautorstwo innych osób nie powoduje wystąpienia 

konfliktu interesów.  

 Autorzy artykułu złożonego do Roczników Inżynierii Budowlanej muszą jednoznacznie 

zadeklarować, czy informacje i dane w nim zawarte zostały uzyskane dzięki zewnętrznym 

źródłom finasowania lub specjalnie wydzielonym funduszom pracodawcy autorów oraz 

czy przy tworzeniu artykułu zaangażowane były w jakikolwiek sposób strony trzecie inne 

niż autorzy.  

Procedura recenzowania 

Opis procesu recenzowania artykułów naukowych znajduje się na stronie Roczników 

w zakładce „Procedura recenzowania”. 


