
Procedura składania artykułów do „Warsaw Forum of Economic 

Sociology” wraz ze standardami etycznymi 

1. Czasopismo „Warsaw Forum of Economic Sociology” wydawane jest raz na pół roku. 

2. Tematyka czasopisma ustalana jest  z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem i koncentruje 

się wokół zagadnień socjoekonomicznych. 

3. Artykuły publikowane są w języku angielskim, wraz ze streszczeniem i słowami 

kluczowymi. 

4. Wersją referencyjną czasopisma jest wydanie papierowe, na stronie internetowej 
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/Strony/Warsaw_Forum.aspx znajduje 

się wersja online czasopisma, publikowana w wersji Open Access. 

5. Artykuły przyjmowane są w wersji elektronicznej na adres wfes@sgh.waw.pl wraz z 

abstraktem w języku angielskim oraz adresem mailowym do korespondencji. 

6. Czasopismo sklasyfikowane jest w bazach referencyjnych: bazekon, Copernicus 
7. W przypadku, kiedy zaistnieje sytuacja „ghostwriting” i  „guest authorship” taka 

informacja zostanie upowszechniona na stronie internetowej czasopisma.  

8. Autor ma wymóg złożenia w formie drukowanej (lub zeskanowanej) podpisanego 

oświadczenia o nienaruszaniu zasad etyki i praw autorskich, formularz oświadczenia 

będzie wysłany do autora, który jest obowiązany zwrócić podpisane oświadczenie 

redakcji przed skierowaniem artykułu do publikacji) 

9. Przejawy nierzetelności naukowej będą przez Redakcję dokumentowane a informacja o 

wykrytych przypadkach łamania zasad uczciwości naukowej przekazywana będzie 

odpowiednim podmiotom, w tym instytucjom zatrudniającym autorów artykułu, 

towarzystwom naukowym, stowarzyszeniom edytorów naukowych itp.). 

10. Szczegóły dotyczące zasad edytorskich dostępne są na stronie internetowej w instrukcji 

dla Autorów 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/Strony/Warsaw_Forum.aspx 

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji bez podania 

przyczyn. 

12. Za opublikowany artykuł autor nie otrzymuje wynagrodzenia. 

13. Teksty artykułów naukowych udostępniane są do swobodnego wykorzystania w celach 

niekomercyjnych na stronie internetowej 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/Strony/Warsaw_Forum.aspx. 

14. Autor artykułu udziela wydawcy wyłącznej licencji na korzystanie z artykułu (utworu) na 

określonych w umowie pomiędzy autorem a wydawcą polach eksploatacji. 

15. Artykuły publikowane są na zasadzie licencji Open Access z zastrzeżeniem podania 

źródła wskazującego autora artykułu, tytułu artykułu, roku, wolumenu, numeru 

czasopisma. 

16. Artykuł może być wykorzystany przez osoby i podmioty trzecie, np. biblioteki/jednostki 

naukowe/recenzentów trzecie w celach niekomercyjnych na zasadzie Open Access z 

podaniem źródła jak w poprzednim punkcie. 
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