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Zasady etyczne 

W trosce o zachowanie prawidłowych postaw etycznych Redakcja oraz Rada Naukowa 
czasopisma Budownictwo i Architektura (Bud-Arch) kierują się standardami etyki 
publikacyjnej Committee on Publication Ethics (COPE) i stosuje procedury ujęte 
w diagramach. Standardy te są ostateczne i wyznaczają niepodważalne reguły rządzące 
procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Poniżej zebrano 
najważniejsze zasady etyki publikacyjnej, opracowane na w oparciu o COPE, zalecenia 
wydawnictwa Elsevier oraz zasady czasopisma IAPGOS. 

Zasady etyki przy publikacji 

Publikacja artykułów w Bud-Arch, czasopiśmie podwójnie anonimowo recenzowanym, 
jest procesem podlegającym ciągłemu udoskonalaniu. Stanowi bezpośrednie odzwierciedlenie 
jakości pracy autorów i ich instytucji macierzystych. Dlatego ważne jest, aby uzgodnić standardy 
oczekiwanego etycznego zachowania wszystkich stron zaangażowanych w publikację: autora, 

redaktora i recenzenta. Bud-Arch uznaje swoje powinności i bardzo poważnie traktuje swoje 
obowiązki na wszystkich etapach publikacji. 

Budownictwo i Architektura zobowiązuję się i zapewnienia, że reklama, przedruk lub inne 
dochody komercyjne nie mają żadnego wpływu na decyzje redakcyjne. Ponadto, w razie 
potrzeby, Redakcja będzie wspomagała komunikację z innymi czasopismami i/lub 
wydawnictwami. Wersję finalne przyjętych artykułów są publikowane na stronie internetowej 
czasopisma. Dostęp do nich jest wolny i bezpłatny dla każdego (Open Access). Licencja zezwala 
na pobranie i wykorzystanie artykułów do celów niekomercyjnych.  

Standardy etyczne zgodne COPE są wymagane od wszystkich zaangażowanych stron: 
autorów, redaktorów, recenzentów i wydawcy.  W szczególności: 

Autorzy: Autorzy powinni przedstawić obiektywną dyskusję na temat znaczenia pracy 
badawczej, a także wystarczająco dużo szczegółowych informacji i odwołań do literatury, aby 
innym Autorom umożliwić powtórzenie doświadczeń. Nieuczciwe lub świadomie nieprawdziwe 
oświadczenia stanowią zachowania nieetyczne i są niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest 
powoływanie się na nieuczciwe zdobyte dane bądź ich fabrykacja. Artykuły przeglądowe powinny 
być obiektywne, wyczerpujące i dokładnie oddawać aktualny stan wiedzy w omawianej 
dziedzinie. Autorzy powinni upewnić się, że ich praca jest całkowicie oryginalnym dziełem, a 
jeżeli zostały wykorzystane prace i/lub osiągnięcia innych Autorów, to zostało to w odpowiedni 
sposób zaznaczone. Plagiat we wszystkich jego formach stanowi zachowanie nieetyczne i jest nie 
do przyjęcia. Złożenie tego samego rękopisu lub artykułów opisujących zasadniczo te same 
badania do więcej niż jednego czasopisma jednocześnie stanowi zachowanie nieetyczne i jest 
niedopuszczalne. Autor wiodący powinien zapewnić, że istnieje pełna zgoda wszystkich 
współautorów co do zatwierdzenia ostatecznej wersji pracy i przedłożenia jej do publikacji. 
Wszyscy Autorzy powinni ujawnić w swoim rękopisie każdy finansowy lub jakikolwiek inny 
konflikt interesów, który mógłby mieć wpływ na wyniki lub interpretację ich artykułu. Wszystkie 
źródła wsparcia finansowego dla projektu badawczego powinny zostać ujawnione. 

Redakcja: Redakcja powinna oceniać rękopisy wyłącznie na podstawie ich osiągnięć 
naukowych. Redaktor nie może wykorzystywać nieopublikowanych informacji we własnych 
badaniach bez pisemnej zgody autora. Redaktorzy powinni podejmować odpowiednie działania 
w przypadku przedstawienia skargi na nieetyczne zachowania dotycząca nadesłanej pracy lub 
publikowanego artykułu. 

Recenzenci: Wszystkie rękopisy otrzymane do oceny muszą być traktowane jako 
dokumenty poufne. Niejawne informacje lub pomysły uzyskane w trakcie recenzji muszą być 
traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla korzyści osobistych. Opinie powinny 
być przeprowadzane w sposób obiektywny, a uwagi powinny być sformułowane jednoznacznie i 
odpowiednio argumentowane tak, aby Autorzy mogli wykorzystać je do poprawy artykułu. Każdy 
wybrany Recenzent, który nie czuje się kompetentny, aby dokonać oceny badań zamieszczonych 
w pracy, lub wie, że jego szybka ocena będzie niemożliwa powinien niezwłocznie powiadomić 
redakcje o rezygnacji z recenzji. 

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf
https://e-iapgos.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS

