PROCEDURA WYDAWNICZA

ZASADY REGULUJĄCE PROCES WYDAWNICZY W WYDAWNICTWIE SKwP
1. Dyrektor Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych wraz z Komisją ds. Szkolenia
i Wydawnictw podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury wydawniczej na podstawie
konspektu przygotowanego przez Autora/Autorów. Konspekt jest recenzowany przez dwóch
recenzentów (jednego ze środowiska naukowego, drugiego praktyka) celem uzyskania
niezależnych opinii. Recenzent reprezentujący środowisko praktyków opiniuje zarówno
konspekt, jak i opracowaną w całości publikację. W przypadku otrzymania różnych recenzji
dotyczących tej samej publikacji, decyzję o jej wydaniu podejmuje Dyrektor Instytutu
w porozumieniu z Komisją ds. Szkolenia i Wydawnictw.
2. Decyzja o wydaniu monografii lub podręcznika wynika wyłącznie z przesłanek merytorycznych,
redakcyjnych i zachowania zasad etycznych. Stosuje się bowiem zasady fair play,
przejawiające się w szczególności tym, że rasa, płeć, wiek, orientacja, wiara, pochodzenie,
narodowość ani przekonania polityczne nie mają wpływu na podjęcie decyzji o rozpoczęciu
procedury wydawniczej.

3. Członkowie Komisji ds. Szkolenia i Wydawnictw wykonują swoje obowiązki z zachowaniem
zasady poufności. Nikt z członków Komisji nie może przekazywać osobom postronnym
informacji na temat planu wydawniczego, plików z tekstami, informacji na temat recenzentów.

4. Autor publikacji, która została odrzucona przez Komisję może odwołać się do
przewodniczącego Komisji w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia takiego odwołania wynosi
trzy tygodnie od daty otrzymania pisma.

5. Komisja zobowiązuje się do niewykorzystywania przysłanego tekstu, jeśli zostanie odrzucony.
6. Publikacje, które znalazły się w planie wydawniczym zaopiniowanym przez Komisję
i zatwierdzonym przez Prezydium, powinny powstać w określonym terminie. W wypadku
nieterminowego przekazania pierwszej wersji publikacji przez Autora/Autorów, Wydawnictwo
SKwP zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstu.

7. Publikacje przygotowane przez Autorów podlegają recenzji przez osoby posiadające co
najmniej stopień naukowy doktora. Wydawnictwo SKwP/Dyrektor dba o brak konfliktu
interesów Autorów i Recenzentów, w szczególności przez:
•

wybór Recenzentów z innych ośrodków naukowych niż Autorzy,

•

analizę ewentualnego wspólnego dorobku naukowego Autorów i Recenzentów, a także
współuczestnictwa w postępowaniach awansowych,

•

dobór recenzentów z szerokiego grona osób współpracujących z SKwP.

8. Zespół wydawniczy ma obowiązek rozpatrywać wszelkie działania nieetyczne, nawet
jeśli doszło do nich we wcześniejszych okresach. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej
będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających Autorów oraz Rady
Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

9. Zespół wydawniczy ma prawo odmowy przyjęcia propozycji wydawniczej, której Autor wykazał
się udokumentowaną nierzetelnością naukową w ciągu 5 lat poprzedzających zgłoszenie
nowego dzieła.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW
1. Umowa wydawnicza zawiera zgodę Autorów na przekazanie praw majątkowych na rzecz
Wydawnictwa SKwP.

2. Autorzy są zobowiązani do zapewnienia pełnej oryginalności prac przedłożonych do
Wydawnictwa SKwP. Teksty nie mogą stanowić plagiatu albo autoplagiatu lub zawierać
fałszywych albo nieuczciwie podanych danych. Jeżeli w tekście zostały wykorzystane
fragmenty dzieł lub opinie innych Autorów, należy zastosować odnośniki w przypisach.
Opublikowane teksty muszą zawierać wykaz wykorzystanych materiałów. Autorzy nie mogą
składać do publikacji teksów, które wcześniej zostały opublikowane. Jeżeli podobne teksty
zostały wcześniej opublikowane lub zaprezentowane podczas konferencji naukowych, Autor
zobowiązany jest do podania tego faktu w przypisach.

3. Od Autorów publikacji wieloautorskich wymaga się ujawnienia merytorycznego i procentowego
wkładu poszczególnych Autorów oraz wkładu w powstanie tekstu, wraz z podaniem ich afiliacji.

4. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków
z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby mieć wpływ na ich pracę.
Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych muszą zostać
wymienione przez Autorów w odnośnikach lub załączone na końcu składanego tekstu.

