Wymagania w stosunku do artykułów naukowych przekazanych do publikacji
w czasopiśmie TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA w zakresie rzetelności naukowej
Research integrity requirements for papers submitted for publication in
TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA
Autor zgłaszający manuskrypt, w załączniku do nadsyłanego tekstu, podaje wkład poszczególnych autorów
w powstanie opracowania (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, a także informację o źródłach finansowania
publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, tzw. financial disclosure.
W celu przeciwdziałania przejawem nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest Authorship) Redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte tego rodzaju przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów: instytucji zatrudniającej autorów, towarzystwa naukowego, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.,
a odpowiednia dokumentacja będzie gromadzona w Redakcji.
Ghostwriting – dotyczy sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako
jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.
Guest authorship (honorary authorship) – dotyczy sytuacji gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła
w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomo mały, a mimo to została wymieniona jako autor lub
współautor artykułu.
The author who submits a manuscript should specify the input made by the individual authors to the paper
in question (quoting their affiliations and contributions, i.e. information on who developed the concept, assumptions, methodologies, etc., used in preparing the publication, contribution of academic and research institutions,
associations and other entities), which is generally referred to as financial disclosure.
In order to prevent examples of scientific dishonesty such as ghostwriting or guest authorship, the editors
explain that, when revealed, all such cases will be exposed and the relevant bodies will be informed, viz.: the
author’s employer, the science association, associations of scientific editors, etc., and relevant documentation
will be kept by the editors.

Procedura recenzowania artykułów naukowych przekazanych do publikacji
w czasopiśmie TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA
The review procedure for scientific papers submitted for publication
by the journal TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA
1. Redaktor Naczelny nadesłany artykuł kieruje do Rady Naukowej w celu stwierdzenia czy spełnia on wymogi
naukowo-tematyczne dyscyplin w zakresie, których TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA publikuje nadsyłane
opracowania.
2. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Rady Naukowej, Redaktor Naczelny w oparciu o sugestie Rady Programowej
powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów z listy recenzentów TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
4. Między recenzentem a autorem/ami nie mogą zachodzić bezpośrednie relacje osobiste, zawodowe oraz bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzenci w oparciu o kwestionariusz recenzji dokonują oceny artykułu w wyznaczonym przez Redaktora
Naczelnego terminie. Recenzja ma formę pisemną.
6. W przypadku pozytywnej recenzji artykuł kierowany jest do redaktora językowego.
7. W przypadku konieczności wniesienia poprawek – artykuł odsyłany jest do autora/ów z wyznaczonym terminem ich wykonania w celu jego poprawy i usunięcia uchybień merytorycznych i językowych.
8. Poprawiony artykuł Redaktor Naczelny, ponownie kieruje do recenzentów w celu uzyskania ostatecznej decyzji odnośnie poprawnej wersji opracowania.
9. Artykuł może być nie przyjęty do publikacji po negatywnej ocenie przynajmniej jednego recenzenta lub nie
wprowadzeniu uwag recenzentów. Ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny.
10. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.
11. Lista recenzentów jest otwarta i jest podawana do publicznej wiadomości na stronie:
http://telegeo.wgsr.uw.edu.pl/Teledetekcja_Srodowiska
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1. The Editor-in-Chief forwards the submitted paper to the Scientific Council, which verifies whether the paper
complies with the topical and academic criteria relevant to the disciplines remaining within the scope of the
journal.
2. Upon approval by the Scientific Council, the Editor-in-Chief, based on the suggestions received from the Programme Council, nominates at least two independent reviewers from the list of reviewers of TELEDETEKCJA
ŚRODOWISKA.
3. For papers written in a foreign language, at least one of the reviewers must be affiliated with a foreign institution other than the nationality of the author.
4. There can be no direct personal or professional relations or direct scientific cooperation between the reviewers
and the author(s) during the two years preceding the review.
5. Based on the review form, the reviewers prepare an evaluation of the paper within the time frame indicated by
the Editor-in-Chief. The review is done in writing.
6. If the review is positive the paper is forwarded to the language editor.
7. If revision needs to be made, the paper is sent back to the author(s), allowing a specific period of time for making
the revision and removing any content or language-related deficiencies.
8. The Editor-in-Chief forwards such a revised paper to the reviewers to obtain their final decision concerning the
publication of the paper.
9. The paper may not be accepted for publication if it is negatively reviewed by at least one of the reviewers or if the
reviewers’ comments are withheld from the paper. The final decision rests with the Editor-in-Chief.
10. The names of the reviewers of the submitted paper will not be disclosed.
11. The list of reviewers is open and published online at:

http://telegeo.wgsr.uw.edu.pl/Teledetekcja_Srodowiska/listarecenzentow_pl.html
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