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INFORMACJE DLA AUTORÓW
Informacje dla autorów
W „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia
i Zarządzanie” publikowane są wyłącznie teksty oryginalne. Nadsyłając tekst autor/autorzy
oświadczają jednocześnie że są jego faktycznymi i jedynymi autorami oraz że tekst jest
oryginalny, nie opublikowany nigdzie wcześniej ani nie oddany do publikacji w żadnym
innym czasopiśmie, niezależnie od charakteru wydawnictwa. Redakcja zastrzega sobie prawo
do weryfikacji prawdziwości tej deklaracji. W przypadku artykułów wieloautorskich osoba
zgłaszająca tekst do Redakcji Zeszytów oświadcza jednocześnie, iż jest do tego upoważniona
przez pozostałych współautorów. Pisemne oświadczenie (podpisywane osobiście przez
autora/autorów) konieczne jest jedynie w przypadku artykułów przyjętych do druku.
Nadsyłając tekst autor/autorzy deklarują jednocześnie że są posiadaczami praw autorskich do:
artykułu, recenzji, oraz że tekst nie narusza praw autorskich osób trzecich. Pisemne
oświadczenie (podpisywane osobiście przez autora/autorów) konieczne jest jedynie w
przypadku artykułów przyjętych do druku. Redakcja zastrzega sobie możliwość sprawdzenia
tekstu pod kątem jego oryginalności z wykorzystaniem programu antyplagiatowego. W
przypadku rażącego naruszenia zasad etyki związanych z publikacją tekstów naukowych
(nadesłanie cudzego tekstu, cytowanie cudzych tekstów bez podania źródła, nadesłanie
własnego opublikowanego wcześniej tekstu) redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia
tekstu oraz przekazania informacji odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające
autora/autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia itp.).
Propozycje tekstów do kolejnych nr Zeszytów prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną
na adres: darprokop@poczta.onet.pl. Do przesyłanego tekstu zalecamy załączyć streszczenie
w języku polskim i abstrakt w języku angielskim w objętości po max. 100 słów oraz słowa
kluczowe w języku polskim i angielskim (max. po 10 słów kluczowych). Tytuł artykułu także
należy podać w j. angielskim. Niezbędnym wymogiem jest także podanie kodów JEL.
Prosimy o przestrzeganie określonych dla Zeszytów wymagań technicznych i redakcyjnych.
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Wymagania techniczne i redakcyjne
1. W Zeszytach publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z
konferencji naukowych w szeroko rozumianej tematyce ekonomii i zarządzania.
2. Redakcja przyjmuje teksty opracowane komputerowo, zapisane na nośniku
elektronicznym, w dowolnym edytorze tekstu w formacie .doc, .docx.,
3. Długość artykułu to min 0,5 arkusza wydawniczego do max. 1 arkusza wydawniczego
(ok. 22 stron znormalizowanych, 40 tys. znaków). Artykuły dłuższe mogą zostać
opublikowane za zgodą Redaktora Naczelnego.
4. Czcionka artykułu: Times New Roman 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany
obustronnie.
5. Publikowane są teksty w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.
6. Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko autora/autorów,
nazwę reprezentowanej uczelni wyższej, także nazwę wydziału i instytutu/katedry/zakładu (w
przypadku braku uczelni wpisujemy miejsce zatrudnienia) oraz e-mail autora/ów.

7. Redakcja przyjmuje także artykuły wieloautorskie. Wszyscy autorzy są zobowiązani
podać swój adres e-mail oraz informacje o afiliacji (nazwa instytucji).
8. Tekst musi zawierać wszystkie tabele, mapy, rysunki i inne elementy graficzne w
formie gotowej do druku, w miejscu, w jakim docelowo mają się znaleźć w
opublikowanym artykule.
9. Przypisy należy umieszczać u dołu strony wg wzoru:
Przypis do artykułu
K. Olejniczak, Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich (w:)
„Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2005, s. 37.
Przypis do książki
K. Skarżyńska (red.), Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i
Wschodniej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2001, s. 12 lub s. 10-15.
A. Kłysik-Uryszek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu.
Teoria i praktyka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, s. 47 lub s. 35-42.
10. Do artykułu (na końcu tekstu) należy dołączyć bibliografię według wzorca
zamieszczonego poniżej (nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł opracowania kursywą,
tytuł czasopisma, numer, wydawnictwo, miasto, rok wydania) oraz w kolejności
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alfabetycznej. Bibliografia powinna zawierać tylko pozycje cytowane w danym
opracowaniu.
Przykłady:
1. Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu.
Teoria i praktyka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
2. Olejniczak K., Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich (w:)
„Studia

Regionalne

i

Lokalne”,

nr

4,

Wydawnictwo

Uniwersytetu

Warszawskiego, Warszawa 2005.
3. Skarżyńska K. (red.), Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i
Wschodniej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2001.

11. Wykresy, rysunki oraz tabele powinny mieć numerację ciągłą arabską w obrębie
całego tekstu. Tekst w tabeli z pojedynczym odstępem. Tytuły tabel i rysunków
pogrubione, Times New Roman 12 pkt., umieszczone nad obiektem, zaś źródła – pod
tabelą, rysunkiem, wykresem (Times New Roman 10 pkt.)
12. W opracowaniu powinny być wydzielone części składowe np.: wprowadzenie,
śródtytuły tekstu właściwego, zakończenie, bibliografię
13. (Jeżeli dotyczy) Informacje takie jak podziękowania, źródła finansowania badań,
nazwy instytucji finansujących należy podać w przypisie na początku artykułu.
14. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek
stylistyczno-językowych. Wszelkie większe zmiany będą konsultowane z autorem.
15. Oprócz "standardowych" artykułów w Zeszytach ZN UKSW EiZ publikowane będą
inne opracowania tj. przede wszystkim sprawozdania i recenzje:
− Sprawozdania z międzynarodowych lub krajowych konferencji naukowych,
sympozjów itp. dot. problematyki zarządzania i/lub ekonomii lub dziedzin
pokrewnych, które odbyły się w nieodległej przeszłości oraz uznajemy ich rangę i
podejmowaną

problematykę

wystąpień

poszczególnych

Prelegentów

za

interesujące i warte zwrócenia uwagi czytelników.
− Recenzje książek dot. problematyki zarządzania i/lub ekonomii lub dziedzin
pokrewnych, które zostały wydane w nieodległej przeszłości i uznajemy za
wyjątkowe, wybitne i warte zwrócenia uwagi czytelników.
Dla tych opracowań wymogi redakcyjne są określone znacząco bardziej liberalnie wobec
standardów redakcyjnych dotyczących "standardowych" artykułów. Przede wszystkim
objętość tych opracowań może być znacznie krótsza tj. mieszcząca się w zakresie 0,1-0,3
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arkusza wydawniczego. Dla tych innych opracowań (Sprawozdania z Konferencji,
Recenzje Książek...) utworzony zostanie odrębny podrozdział pt. "Sprawozdania i
Recenzje" w kolejnych nr Zeszytów ZN UKSW EiZ.
Powyższe wymogi redakcyjne należy zastosować wg załączonego poniżej przykładu
( PRZYKŁAD TECHNICZNEGO OPRACOWANIA ARTYKUŁU )

…………………………………………………………
(Tytuł naukowy, Imię i Nazwisko)

……………………………………………….................
(Wydział Uczelnia)

e-mail: ……………………………………………

Bezpieczeństwo bankowości internetowej
Security of online banking
Kody JEL:
Streszczenie:
Dynamicznie postępujący postęp technologiczny………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo

transferu

danych,

bezpieczeństwo

usług

bankowych,

bankowość

elektroniczna, prawo bankowe.

Abstract:
Rapidly advancing technological progress………………………………………………
………………………………………………..………………………………….………………
…………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..………………
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…………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………

Keywords:
the security of data transfer, Internet, security, banking, e-banking, Internet banking.

1. Uwarunkowania ekonomiczne i cywilizacyjne technologicznego postępu w zakresie
transferu i udostępniania danych w Internecie

W ostatnich latach znaczenie bezpieczeństwa transferu danych w systemach
elektronicznej bankowości w kontekście rosnącej ilości prób włamań hakerskich ewidentnie
rośnie. …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
W związku z tym rozwój internetowej bankowości elektronicznej determinuje
potrzebę ciągłego dopracowywania regulacji kształtujących bezpieczeństwo elektronicznego
transferu danych i ochrony danych niejawnych1.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
1

A. Gałach, A. Jędruszczak, B. Nowakowski, Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów
teleinformatycznych w sektorze publicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 84.
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Podsumowanie

Wysoka skala dynamiki rozwoju technik elektronicznego transferu i przetwarzania
danych w Internecie powoduje, że ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………..….

Bibliografia:
1. Gałach, A., Jędruszczak, A., Nowakowski, B., Ochrona danych osobowych, informacji
niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2013.
2. Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i
praktyka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
3. Olejniczak K., Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich (w:)
„Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2005.
4. Skarżyńska K. (red.), Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i
Wschodniej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2001.
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Ponadto autorzy proszeni są o złożenie wraz z tekstem zeskanowanego i podpisanego
Oświadczenia następującej treści:

………………………………………………….
(imię, nazwisko Autora, afiliacja)

…………………………………………………..
(miejsce, data złoŜenia oświadczenia)

………………………………………………….
(imię, nazwisko Współautora, afiliacja)
………………………………………………….
(imię, nazwisko Współautora, afiliacja)

Oświadczenie Autora
Wyrażam/-y swoją zgodę na zamieszczenie mojego/naszego utworu (artykułu) pt.:
…………………………………………………………………………………………………………………….
(tytuł artykułu)
…………………………………………………………………………………………………………………….
(cd. tytuł artykułu)
…………………………………………………………………………………………………………………….
(cd. tytuł artykułu)

oraz moich/naszych danych osobowych w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie” i przenoszę/-simy na wydawcę
prawo wydania i rozpowszechnienia tego czasopisma naukowego w wersji elektronicznej (w
planach jest także wydawanie tego czasopisma w przyszłości w wersji papierowej).
Oświadczam/-y również, że ww. praca (w całości lub części) nie została publikowana
wcześniej oraz jest dokonana na podstawie wiarygodnej statystycznej, analitycznej i innej
informacji i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
Oświadczam/-y także, że za wykonanie utworu nie przysługuje mi/nam
wynagrodzenie, a przeniesienie na wydawcę autorskich praw majątkowych do Utworu nie
będzie naruszało praw osób trzecich. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się
nieprawdziwe lub osoba trzecia zgłosi roszczenie wobec Wydawcy, Autor zobowiązuje się
wyrównać wszelkie szkody poniesione przez Wydawcę i – w razie potrzeby - zwolnić
Wydawcę z odpowiedzialności.
Ponadto wyrażam/-y zgodę na dokonanie przez Wydawcę niezbędnych korekt
redakcyjnych, technicznych, nienaruszających treści przewidzianego do publikacji artykułu.

……………………………………………………………
(podpis Autora)
……………………………………………………………
(podpis Współautora)
……………………………………………………………
(podpis Współautora)
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Redakcja nie przewiduje honorariów za opublikowane artykuły ani zwrotu nadesłanych
materiałów. Teksty przyjmowane są bezpłatnie.

Kwalifikowanie tekstów do publikacji
Procedura recenzji

Procedura recenzji ma charakter anonimowy (double-blind review process). Recenzent nie
zna autora, a autor recenzenta. Jeśli recenzent uzna, że domyśla się kto jest autorem tekstu
zgłasza to Redakcji, która przydziela innego recenzenta. Zmiana recenzenta następuję także w
przypadku

gdy wybrany recenzent

uzna,

że

posiada

odpowiednich

kompetencji

merytorycznych do oceny artykułu.
Etapy recenzowania artykułu

1. Ocena formalna artykułu, dokonywana przez sekretarza redakcji. Kryteria oceny na tym
etapie dotyczą: długości artykułu, informacji o autorze/autorach, obecności tytułu,
abstraktu oraz słów kluczowych (po polsku i angielsku), odpowiedniej formy cytowań i
odwołań, obecności bibliografii. Jeśli którekolwiek z kryteriów technicznych nie jest
spełnione artykuł odsyłany jest do autora z odpowiednią informacją na temat
brakujących/niepoprawnych elementów.
2. Usunięcie przez sekretarza redakcji wszelkich informacji o tożsamości autora/autorów.
3. Wstępna recenzja wewnętrzna, dokonywana przez członków redakcji przy wsparciu
merytorycznym ze strony redaktorów tematycznych współpracujących z redakcją.
4. Artykuł jest recenzowany przez co najmniej dwóch recenzentów, spoza jednostki
afiliowanej przez autora artykułu. W przypadkach wątpliwych Redakcja zastrzega sobie
możliwość powołania trzeciego recenzenta.
5. Poinformowanie autora/autorów o wynikach recenzji oraz udostępnienie jej treści.
6. Wprowadzanie poprawek do tekstu przez autora oraz publikacja tekstu.
7. Recenzji podlegają tylko artykuły naukowe. Recenzje książek, sprawozdania z konferencji
nie podlegają recenzji, są poddawane tylko ocenie formalnej.
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„Ghostwriting” i „Guest authorship”
Redakcja „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia
i Zarządzanie” przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotyczące ochrony przed nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu
(„ghostwriting”) i pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu („guest authorship”).
W związku z powyższym od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu
poszczególnych osób w powstaniu publikacji. Wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest
authorship” będą traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i z tego względu
dokumentowane oraz przekazywane do właściwych instyt
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