Dostęp otwarty. Prawa autorskie. Etyka
Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast jest czasopismem działającym w otwartym
dostępie (open-access).
Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułu, ani nie udziela wynagrodzeo
autorom i recenzentom.
Artykuły publikowane są w wersji analogowej, udostępniane, poza analogową, w wersji
cyfrowej. Obie wersje są tożsame. Redakcja wskazuje za wersję podstawową (pierwotną) wersje
analogową.
Przesłanie artykułu na adres e-mailowy Redakcji (owolski@irm.krakow.pl) lub przez
formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej czasopisma równoznaczne jest
z zawarciem porozumienia między autorem a Redakcją na mocy którego:
1. Autor oświadcza, że jest faktycznym twórcą dzieła i dysponuje prawami autorskimi zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz.
631 z późn. zm.) do tekstu, tabel, fotografii i rycin zamieszczonych w dziele oraz że jego prawa
autorskie do dzieła nie są ograniczone w zakresie objętym oświadczeniem.
Tym samym oświadcza, że nie miało miejsce nabycie treści dzieła od osób trzecich, ani utajenie
wkładu osób trzecich w powstanie dzieła (ghost-writing) oraz – w przypadku artykułów
posiadających więcej niż jednego autora – że wszyscy wymienieni autorzy wnieśli istotny wkład
w powstanie dzieła (guest authorship, honorary authorship).
2. Autor zobowiązuje się do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji
(z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeo, metod,
protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji) oraz informacji o źródłach
finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeo i innych
podmiotów, przy czym główną odpowiedzialnośd ponosi autor zgłaszający dzieło.
3. Autor oświadcza, że artykuł jest w pełni oryginalny w myśl ww. ustawy i nie zawiera żadnych
zapożyczeo z innego dzieła, które mogłyby spowodowad odpowiedzialnośd wydawcy i naruszyd jego
dobre imię. W szczególności, dotyczy to dzieł zgłaszanych do publikacji jako artykuły naukowe.
4. Autor zgadza się na opublikowanie dzieła przez Redakcję Kwartalnika Naukowego Problemy
Rozwoju Miast w wersji analogowej, jego udostępniania w wersji analogowej i cyfrowej oraz
przenosi prawa autorskie w zakresie jego publikacji na Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
5. Autor oświadcza, że dzieło nie było wcześniej publikowane w całości, ani w znaczącej jego części i
że nie zostało zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie. Za „zgłoszenie do publikacji” uznaje się
wysłanie dzieła do redakcji według obowiązujących wytycznych.

6. Autor wyraża zgodę na dokonanie zmian w treści dzieła i poszczególnych jego elementów,
wynikających z opracowania redakcyjnego, bez żadnej ingerencji w wartośd merytoryczną dzieła.
7. Autor oświadcza, że znane mu są zasady otwartego dostępu do treści naukowych.
8. Autor oświadcza, że znany jest mu podział Kwartalnika Naukowego Problemy Rozwoju Miast na
sekcje.
W przypadku artykułów przyjętych do publikacji w Kwartalniku Naukowym Problemy
Rozwoju Miast, dzieło może zostad opublikowane w innym miejscu jedynie za zgodą wydawcy i pod
warunkiem umieszczenia odpowiedniej adnotacji bibliograficznej.
W przypadku, gdy dzieło posiada więcej niż jednego twórcę, autor je zgłaszający (wskazany
jako autor do korespondencji) zobowiązany jest poinformowad Redakcję o woli pozostałych autorów
w zakresie opisanym powyżej.
Powyższe postanowienia zgodne są z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
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