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6 
 

SDirect24 Scientific Journal 2020 
 
 

Międzynarodowego SDirect24 oraz czasopismo naukowe SDirect24 Scientific Journal działają 

pod patronatem  Programu NATO „Defence Education Enhancement Program”.  

 

IV. MISJA CZASOPISMA  

SDirect24 Scientific Journal jest recenzowanym czasopismem naukowym-

kwartalnikiem ukazującym się od 1.03.2018 roku. Czasopismo jest  zarejestrowane pod 

numerem ISSN 2545-0697.   

W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły o tematyce interdyscyplinarnej, z 

dominacją materiałów z zakresu nauk o polityce, administracji i  o bezpieczeństwie oraz 

powiązane z nimi dziedziny nauk społecznych, humanistycznych i technicznych, które są 

związane z misją czasopisma.   

Misją czasopisma SDirect24 Scientific Journal są pogłębione badania nad 

bezpieczeństwem międzynarodowym oraz rozwojem państw w zakresie teoretycznym i 

praktycznym. W ramach czasopisma publikowane są oryginalnych artykuły w językach 

polskim, angielskim i rosyjskim, które dotyczą multidyscyplinarnych aspektów bezpieczeństwa 

narodowego w wymiarach zarówno militarnym jak i niemilitarnym. Publikacje zamieszczane 

na łamach czasopisma obejmują m.in. zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej o 

bezpieczeństwie, a więc teorii i filozofii bezpieczeństwa, szczegółowych dyscyplin wiedzy w 

tym zakresie (m.in bezpieczeństwo militarne, publiczne, powszechne, polityczne, 

ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, informacyjne, bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni), a także pokrewnych nauk pomocniczych (m.in. prawa bezpieczeństwa, 

prawa obronnego i wojskowego, administracji bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej, historii 

bezpieczeństwa, socjologii bezpieczeństwa, logistyki, ekonomiki bezpieczeństwa, obronnej i 

wojskowej oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa). Istotnym kierunkiem zainteresowań 

czasopisma są również  systemy polityczne państw, ich wszechstronny rozwój, stosunki 

międzynarodowe, działalność organizacji międzynarodowych.  Szczegóły dotyczące nowych 

numerów czasopisma i ich zakresu tematycznego znajdują się w części „dla autorów”. 

Redakcja przyjmuje również policy paper, opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z 

ważnych wydarzeń naukowych z zaznaczeniem, że teksty te nie podlegają procedurze 

recenzyjnej. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_139182.htm
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V. PROCES RECENZJI 

Nadesłane artykuły, które spełniają warunki techniczne publikacji poddawane są 

procesowi recenzowania. Procedura recenzyjna jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych”. Artykuły 

przygotowane niezgodnie z wymogami technicznymi nie zostaną zakwalifikowane przez 

Redakcję czasopisma do procesu recenzji i publikacji. Redakcja czasopisma nie odsyła autorom 

i autorkom artykułów niezgodnych z tymi wymogami. 

Przed skierowaniem do recenzji zewnętrznych, wstępnej formalnej i merytorycznej oceny 

tekstów dokonuje Redakcja czasopisma . 

Po pozytywnej wstępnej ocenie Redakcji, do procesu recenzji każdego artykułu 

powołuje się dwóch niezależnych recenzentów, którzy pochodzą spoza jednostki naukowej 

autora lub autorki artykułu. Wyboru recenzentów dokonuje Redakcja czasopisma.  

Wykaz recenzentów i recenzentek czasopisma znajduje się w Załączniku  „Wykaz 

recenzentów i recenzentek czasopisma SDirect24 Scientific Journal”. Wykaz jest publikowany 

na początku każdego roku kalendarzowego i jest ważny przez 12 miesięcy. Między 

recenzentami i autorami artykułów nie może występować konflikt interesów. W razie 

potrzeby recenzent zobowiązuje się do podpisania deklaracji o niewystępowaniu konfliktu 

interesów. Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności, czyli 

recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Recenzja ma 

formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do zakwalifikowanie artykułu do 

procesu publikacji lub jego odrzucenia. Recenzja pozytywna nie wyklucza sformułowania 

przez recenzenta warunków koniecznych do opublikowania tekstu (niezbędnych korekt). 

Dwie pozytywne recenzje oznaczają przyjęcie danego artykułu do dalszej procedury 

wydawniczej. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję o 

kontynuowaniu prac nad tekstem podejmuje Redakcja czasopisma. W przypadku dwóch 

recenzji negatywnych tekst nie zostaje zakwalifikowany do dalszego procesu. Kryteria 

kwalifikowania lub odrzucenia artykułu są zawarte w formularzu recenzji. Dane recenzentów 

poszczególnych publikacji nie są ujawniane. 

 

https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf
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VI.  ZASADY ETYCZNE 

Redakcja czasopisma SDirect24 Scientific Journal dba o wysoką jakość publikowanych 

artykułów i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko zaniedbaniom standardów 

publikacji w czasopiśmie.  

Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: Autor, Redaktor czasopisma 

naukowego, Recenzent pracy naukowej, Wydawca są zobligowane do przestrzegania 

standardów etycznych w publikacjach naukowych. 

Poniższe zasady opracowano na podstawie warunków Elsevier oraz zaleceń Komisji 

Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics) zawartych w Kodeksie postępowania i 

wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych (Ethical 

Guidelines for Peer Reviewers).  

 

VII. OBOWIĄZKI REDAKCJI 

 

Decyzja o publikacji artykułu 

Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały publikowane w 

czasopiśmie  SDirect24 Scientific Journal. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu 

opiera się na jej znaczeniu, oryginalności i przejrzystości, a także na zasadności badań oraz ich 

odniesieniu do tematyki czasopisma. 

 

Zasada fair play 

Artykuły są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma 

naukowego, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność 

etniczną, poglądy polityczne, płeć, pochodzenie czy wyznanie. 

 

Poufność 

Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji 

uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji, dotyczących pracy, z wyłączeniem informacji 

ujawnionych przez czasopismo naukowe. 
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Ujawnianie informacji i konflikt interesów 

Informacje pozyskane w procesie publikacji nie mogą być wykorzystywane przez 

członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora lub autorki. 

 

Zaangażowanie i współpraca w dochodzeniach 

Redakcja zobowiązuje się do podjęcia stosownych działań w przypadku podejrzenia lub 

zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i 

nieopublikowanych prac. 

 

VIII. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW 

 

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych 

Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w 

procesie publikacji. 

 

Terminowość 

Recenzent powinien wyrażać zgodę na recenzowanie wyłącznie tych prac, z zakresu 

których posiada odpowiednią i rzetelną wiedzę, umożliwiającą mu wydanie stosownej opinii 

w określonym czasie. 

 

Poufność 

Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru recenzji naukowej i 

nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących artykułu, jak i recenzji. 

 

Standardy obiektywności 

Recenzja powinna być obiektywną i konstruktywną oceną artykułu. Wyrażanie 

obraźliwych czy poniżających komentarzy względem autorów jest zachowaniem 

niedopuszczalnym. 

 

Potwierdzenie źródła 
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Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane 

przez autora. Jakiekolwiek podejrzenie podobieństwa do prac innych autorów powinno zostać 

jak najszybciej zgłoszone do Redaktora naczelnego. 

 

Ujawnianie informacji i konflikt interesów 

Informacje pozyskane w procesie recenzowania pracy naukowej nie mogą być 

wykorzystywane na korzyść własną recenzenta. Recenzenci są zobowiązani do 

poinformowania Redaktora naczelnego o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu 

interesów (recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach 

osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa z autorem recenzowanej pracy). 

 

IX. OBOWIĄZKI AUTORÓW 

 

Dostęp i przechowywanie danych 

Autor powinien prowadzić dokładną ewidencję danych źródłowych związanych z jego 

publikacją i może zostać poproszony o dostęp do danych, które będą kluczowe w procesie 

wydawniczym. 

 

Oryginalność i plagiat 

Przekazane Redakcji materiały do publikacji muszą być oryginalne. Autor  na prośbę 

Redakcji powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca jest oryginalna. Przytoczona 

treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Popełnienie plagiatu jest traktowane jako 

zachowanie nieetyczne, niezgodne z prawem i nieakceptowalne. 

 

Wielokrotne, zbędne lub równoległe publikacje 

Materiał przekazany przez Autora nie może być jednocześnie  poddany procesowi 

publikacji w innym wydawnictwie, ani wcześniej opublikowanym. Autor na prośbę Redakcji 

powinien potwierdzić, że złożony do publikacji tekst nie został już opublikowany i nie podlega 

procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie. Złożenie tej samej publikacji w 

więcej niż jednym czasopiśmie jest zachowaniem nieetycznym i jest nieakceptowalne. 
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Potwierdzenie źródeł 

Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie jego artykułu we 

właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystane bez wyraźnej, 

pisemnej zgody autora. 

 

Autorstwo pracy 

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w 

powstaniu, realizacji i interpretacji pracy. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich 

współautorów mających wkład w powstanie publikacji, a także uzyskania od nich zgody na 

publikację. 

 

Ujawnianie informacji i konflikt interesów 

Autor powinien ujawnić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie 

instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zadeklarować 

wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów. 

 

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach 

Autor powinien niezwłocznie powiadomić Redaktora naczelnego, jeśli zauważy 

znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z Redaktorem naczelnym i Wydawcą 

powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji. 

 

  

X. ZAPOBIEGANIE ZJAWISKU GHOSTWRITING  

 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej fundamentów. Czytelnicy powinni mieć 

pewność, iż autorzy i autorki publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują 

rezultaty swojej pracy badawczej, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy 

też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). 

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów 

redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do 
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powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie 

tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. 

Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship. 

Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy inny autor lub podmiot wniósł 

istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów 

lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Ze zjawiskiem 

guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest 

znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. 

Zjawiska ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, dlatego 

wszelkie wykryte nieprawidłowości zostaną odtajnione, włącznie z powiadomieniem 

odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, 

stowarzyszenia edytorów naukowych etc.). 

W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guest authorship redakcja 

czasopisma SDirect24 Scientific Journal wdrożyła procedurę zabezpieczającą przed 

zjawiskiem ghostwriting. Autorzy tekstów są zobowiązani do dołączenia wraz z przesyłanym 

artykułem specjalnego oświadczenia. 

  
 

XI. POLITYKA OPEN ACCESS  

 

Redakcja czasopisma wdraża zasady przyjęte w Budapesztańskiej Deklaracji Wolnego 

Dostępu (Budapest Open Access Initiative - BOAI) . Czasopismo SDirect24 Scientific Journal 

jest wydawane w modelu otwartego dostępu (open access).  

Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników, w 

tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, 

przeszukiwać pełne teksty każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki 

bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.   Wszystkie artykuły udostępniane są w ramach 

licencji Creative Commons.  

 

Szczegółowe informacje dla autorów i autorek 

1. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów, ani za zgłoszenie, ani za proces 

redakcyjny; 

http://wiedzaobronna.edu.pl/files/oswiadczenie.docx
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
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2. Właścicielem praw autorskich są autorzy oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju 

Międzynarodowego SDirect24;; 

3. Licencja Creative Commons; 

4. Autorzy wyrażają zgodę na archiwizację wersji preprint, postprint oraz wersji 

wydawniczej, pod warunkiem podania informacji źródłowych (w tym tytuł, rok, numer 

i adres internetowy czasopisma); 

5. Artykuły są dostępne na stronie internetowej czasopisma niezwłocznie po 

opublikowaniu. 

 

XII. ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU 
 

Redakcja czasopisma SDirect24 Scientific Journal akceptuje publikacje w językach 

polskim, angielskim i rosyjskim.  

Zgłoszenie artykułu może być wysłane jedynie za pośrednictwem systemu 

internetowego. Artykuły należy przesyłać na adres mailowy : edukatorstwo@gmail.com    

Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu etapów. Wraz z artykułem należy dołączyć 

również skan podpisanego oświadczenia autora . Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z 

polityką prywatności. 

Redakcja zachowuje prawo do odrzucenia artykułu w ramach wstępnej     weryfikacji jeśli: 

1. Artykuł wykracza poza zakres czasopisma określony w misji czasopisma; 

2. Artykuł nie zawiera znaczącej nowej wiedzy ani wartości dodanej;  

3. Artykuł nie spełnia wymagań technicznych  oraz zawiera poważne błędy.  

 

XIII. WYMOGI TECHNICZNE 
 

Redakcja przyjmuje teksty w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Przesłany artykuł 

powinien być przygotowany według szablonu zamieszczonego poniżej i zapisany w formacie 

MS Word  *.doc *.docx: 

 

Artykuł powinien zawierać   

http://wiedzaobronna.edu.pl/files/oswiadczenie.docx
http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/misja
http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/wymogi-techniczne
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1. Informacje o autorze – stopień/tytuł naukowy, nazwa uczelni (jednostki) i wydziału 

(instytutu), adres e-mail, numer ORCID; 

2. Tytuł artykułu oraz jego tłumaczenie w języku angielskim; 

3. Abstrakt – w języku , w którym został sporządzony artykuł  oraz w języku angielskim – 

do 1 000 znaków. Abstrakt powinien w sposób syntetyczny wskazywać cele, hipotezy, 

metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej 

problematyki; 

4. Słowa kluczowe – ok. 5 słów w językach , w którym został sporządzony artykuł  i 

angielskim; 

5. Długość tekstu artykułu: 20-60 tys. znaków ze spacjami, z uwzględnieniem przypisów; 

6. Tekst należy podzielić na części: wprowadzenie; tekst właściwy w tym: przegląd 

literatury, metodologia, wyniki; podsumowanie (wnioski); bibliografia; tekst można 

wyodrębnić nienumerowanymi śródtytułami. 

 

Zasady edytorskie 

1. W artykule należy używać stylu stosowanego w publikacjach Biura Analiz Sejmowych RP 

(BAS); 

2. Formatowanie tekstu: czcionka tekstu głównego: Bahnschrift 12, interlinia 1,5; czcionka 

tekstu w przypisach: Bahnschift 10; interlinia 1,0; 

3. Niestosowanie wersalików w zapisywaniu tytułu artykułu oraz części artykułu; 

4. Niestosowanie w tekście pogrubień, podkreśleń i spacji; 

5. Zapisywanie cytatów antykwą w cudzysłowach (bez stosowania kursywy); 

6. Zapisywanie wyrazów obcojęzycznych kursywą, np. primo; 

7. Umieszczenie odsyłaczy do przypisów przed znakiem przestankowym; 

8. Podawanie po raz pierwszy pełnej nazwy organizacji lub instytucji, np. Organizacja 

Narodów Zjednoczonych; 

9. Podawanie po raz pierwszy osoby z pełnym imieniem, np. Lech Nowakowski; 

10. Zapisywanie w tekście polskojęzycznym nazw własnych w języku polskim, np. Organizacja 

Paktu Północnoatlantyckiego, Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki, a w tekście 

angielskojęzycznym w języku angielskim; 

11. Nieodmienianie skrótowców, np. ONZ zamiast ONZ-u; 
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12. Zapis dat: 25 października 2008 roku, 25 października, w październiku 2008 roku; 

13. Zapis dekad słownie, np. w latach osiemdziesiątych; 

14. Stosowanie pauz bez spacji, np. 1945–1989;  

15. W przypadku wykorzystywania publikacji w językach opartych na cyrylicy należy je 

zapisywać w tekście głównym i w przypisach za pomocą cyrylicy, natomiast w bibliografii 

należy dokonywać latynizacji zapisu publikacji zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami; 

16. Przypisy należy umieścić na dole strony stosując skróty łacińskie (Ibidem, op. cit., Idem, 

Eadem, Vide). 

 

Bibliografia 

Na końcu artykułu należy podać pełną bibliografię w formie wykazu alfabetycznego z 

podziałem na dwie grupy – piśmiennictwo i źródła.  

Obowiązkowe formy zapisu bibliograficznego: 

 

Kowalski J., Tytuł publikacji monograficznej, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2002. 

Nowak B., Tytuł artykułu, [w:] Tytuł pracy zbiorowej, red. N. Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza, 

Lublin 2014. 

Piotrowski J., Tytuł artykułu, „Czasopismo Naukowe” 2005, nr 3 

Nowakowski T., Tytuł artykułu, „Gazeta Codzienna”, 2 październik 2013, nr 23. 

Nowak J., Tytuł publikacji dostępnej w Internecie, http://adresinternetowy.pl 

Strona internetowa MEN, http://www.umcs.lublin.pl, „Materiały pomocnicze do nauczania 

historii”.  

 

Przypisy 

Monografia: I.Nazwisko, Tytuł monografii kursywą, Warszawa 2010, s. 11-14. 

 

Artykuł w pracy zbiorowej pod redakcją: 

I.Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, [w:] Tytuł pracy zbiorowej kursywą, red. I. I.Nazwisko, 

Warszawa 2005, s. 24-25. 

 

Artykuł w czasopiśmie naukowym (jeśli artykuł posiada numer DOI to należy go obowiązkowo 

http://adresinternetowy.pl/
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podać na końcu w formacie jak poniżej): 

I. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, „Tytuł Czasopisma” 2008, t. 22, nr 4, s. 76. 

https://doi.org/10.34752/jc8y 

 

Publikacja źródłowa w prasie (należy obowiązkowo podać datę dzienną oraz numer strony): I. 

Nazwisko, Tytuł publikacji źródłowej kursywą, „Tytuł Gazety”, 23 październik 2013, nr 56, s. 7. 

 

Akt prawny:  Ustawa z dnia 23 stycznia 2014 r. o zasadach edytorskich (Dz. U. 2014, nr 56, poz. 

72, ze zm.) 

 

Źródło archiwalne: Archiwum Akt Nowych, Akta Partii Politycznych, sygn. 21/B/34, t. 3, „Tytuł 

dokumentu archiwalnego”, k. 2. 

 

Dokument elektroniczny w postaci tekstu naukowego: 

I. Nazwisko, Tytuł publikacji naukowej zamieszczonej w Internecie, ://www.biblioteka.pl, s.23, 

(dostęp: 23.01.2013) 

 

Materiał źródłowy zamieszczony w Internecie (należy podać podmiot odpowiedzialny za 

stronę lub nazwę strony, jedynie skrócony adres internetowy, tytuł dokumentu 

internetowego, dzień pozyskania danych):  

Strona internetowa Wydziału Prawa i Politologii, http://www.prawoipolitologia.pl, „Tytuł 

dokumentu internetowego” (dostęp: 23.01.2013) 

 

Orzeczenie sądu lub trybunału:  

Nazwa orzeczenia, Nazwa organu orzekającego, Data wydania, Sygnatura akt, oraz (jeśli 

orzeczenie było publikowane) wskazanie miejsca publikacji i numeru cytowanej albo 

powoływanej strony. 

 

Materiał audiowizualny (film, audycja radiowa):  

Tytuł filmu, reż. Jan Kowal, Francja–RFN, 2014, 9:10-9:13. 
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Materiały graficzne 

 Wszelkie materiały graficzne (zdjęcia, skany, mapy, diagramy, wykresy) należy 

zamieścić ́w tekście lub w osobnych plikach w formacie .jpg z jednoczesnym umiejscowieniem 

w tekście. Natomiast tabele należy przygotować ́w programie Word dla Windows i zamieścić ́

tylko w tekście. Opis materiałów graficznych jest dokonywany według wzorca właściwego dla 

tabeli: 

 

Tytuł tabeli (czcionka Bahnschift 12) 

        

        

Źródło: Opis bibliograficzny wg zasad obowiązujących w przypisach. 

 

 

XIV. PRAWA AUTORSKIE 

 

Autor/współautor upoważniony przez pozostałych współautorów do ich 

reprezentowania (autor korespondencyjny) zgłoszonego artykułu oświadcza, że przysługują 

mu autorskie prawa do utworu, które nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym 

oświadczeniem. Artykuł jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich innych osób, 

ani nie jest ograniczony prawami na rzecz osób trzecich. Tekst nie był wcześniej publikowany 

pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi również części innej publikacji. Artykuł nie jest 

obecnie przedmiotem postępowania w innym wydawnictwie. Autor/współautor zgłasza utwór 

do publikacji w czasopiśmie SDirect24 Scientific Journal  i tym samym potwierdza, że: 

1. Utwór został przygotowany zgodnie z zasadami edytorskimi obowiązującymi w 

czasopiśmie; 

2. Utwór zawiera informacje o źródłach finansowania badań, które stanowiły podstawę 

jego opracowania; 

3. Wyraża zgodę na przekazanie utworu do podwójnej recenzji, na podstawie której 

redakcja podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu utworu do publikacji; 
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4. Wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję koniecznych zmian utworu wynikających z 

opracowania redakcyjnego; 

5. Zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania korekty autorskiej utworu, po jego 

akceptacji przez redakcję. Niedokonanie korekty autorskiej w terminie 14 dni od daty 

otrzymania materiałów, traktowane będzie za zgodę na wydanie utworu w postaci 

przekazanej do korekty; 

 

Autor/współautor udziela Instytutowi Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego 

SDirect24  nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej na korzystanie z utworu pod warunkiem jego przyjęcia do opublikowania w 

czasopiśmie SDirect24 Scientific Journal na następujących polach eksploatacji: 

1. Utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i zapisu elektronicznego; 

2. Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których artykuł utrwalono,  publiczne 

udostępnianie artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, również w sieci Internet. 

3. Włączenie artykułu w skład monografii zbiorowej; 

4. Tłumaczenia na inne języki i rozpowszechniania tych tłumaczeń. 

 

Autor/współautor wyraża zgodę na udzielanie udostępnianie artykułu przez Instytut 

Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 w ramach licencji:  Creative 

Commons, której pełny tekst dostępny jest na stronie 

internetowej: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

  

 

XV. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Informacje ogólne 

Operatorem Serwisu  Fundacja – Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju 

Międzynarodowego SDirect24. Instytut realizuje funkcje pozyskiwania informacji o 

użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; 

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"); 

3. Poprzez gromadzenie logów serwera www. 

 

Informacje w formularzach 

1. Instytut gromadzi informacje podane dobrowolnie przez autora; 

2. Instytut może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie 

czasu, adres IP); 

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą 

Autora; 

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 

formularza.  

 

Informacja o plikach cookies 

1. Instytut korzysta z plików cookies;  

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer; 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu; 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik 

nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

 

Logi serwera 

Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w 

warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania 
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serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług 

hostingowych. 

 

 

Fundacja-Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 

Numer KRS: 0000787390  REGON: 383409590 

NIP:  5242885602 

 

Główna osoba do kontaktu  

Zastępca Redaktora naczelnego  

dr Mariusz Kamiński  

email: m.kaminski@akademia.mil.pl  

Wsparcie techniczne  

Administrator  

email: edukatorstwo@gmail.com 

 

  

mailto:m.kaminski@akademia.mil.pl
mailto:edukatorstwo@gmail.com
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Załącznik 1.   Wykaz recenzentów i recenzentek czasopisma  
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