
Zasady polityki redakcyjnej 

 

Manuskrypty należy przesyłać elektronicznie za pośrednictwem systemu redakcyjnego 

czasopisma. Autor (autorzy) oświadczają, że manuskrypt nie został opublikowany w innym 

czasopiśmie lub nie jest rozważany do publikacji w innym czasopiśmie. Przesyłając swój 

manuskrypt do tego czasopisma, autor/autorzy akceptuje/ją, że manuskrypt może zostać 

sprawdzony pod kątem plagiatu. Wszystkie wykryte przypadki niewłaściwego postępowania 

naukowego zostaną ujawnione, w tym nastąpi powiadomienie odpowiednich instytucji. 

Redaktor wstępnie weryfikuje manuskrypt i postanawia go przesłać do recenzji, odesłać 

z powrotem w celu korekty lub odrzucić. 

 

Wszystkie streszczenia manuskryptów nadesłanych do czasopisma powinny być napisane 

w języku polskim i angielskim. Czasopismo nie oferuje usług tłumaczeniowych. 

 

Redakcja wysyła anonimową wersję manuskryptu do dwóch (2) ekspertów. Po otrzymaniu 

recenzji Redakcja decyduje się na przyjęcie manuskryptu, odesłanie go autorowi (autorom) 

w celu dokonania poprawy lub odrzucenie. Autor (autorzy) otrzymują anonimową wersję 

recenzji. Gdy manuskrypt zostanie zwrócony do odpowiedniego autora w celu korekty, 

należy go zwrócić do Redakcji w ciągu 10 dni; w przeciwnym razie może zostać uznany za 

wycofany. 

 

Manuskrypt jest początkowo akceptowany do publikacji, a autor korespondencyjny 

otrzymuje wiadomość e-mail o konieczności wypełnienia umowy o przeniesieniu autorskich 

praw majątkowych na rzecz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Każdy autor jest 

zobowiązany do wypełnienia go, zeskanowania, a autor korespondencyjny prześle 

zeskanowane umowy do systemu redakcyjnego. Następnie autor korespondencyjny 

przesyła oryginał umowy do Redakcji. Manuskrypt nie zostanie opublikowany do momentu 

otrzymania oryginału Umowy podpisanej przez wszystkich autorów. 

Autorzy mają prawo wycofać manuskrypt w dowolnym momencie przed jego 

opublikowaniem. 

 

Autor (autorzy) otrzymują drogą mailową plik PDF w celu wykonania korekty autorskiej, który 

po weryfikacji należy odesłać na adres, z którego został wysłany plik, w ciągu 3 dni 

roboczych; w przeciwnym razie publikacja zostanie wycofana lub opublikowana bez 

poprawek autora. Wszelkie zmiany w manuskrypcie, inne niż korekta błędów drukowania, 



są dokonywane na odpowiedzialność autora. Autor (autorzy) nie mogą dokonywać żadnych 

zmian w manuskrypcie, które przekraczają 3% objętości manuskryptu, chyba że zmiany te 

zostały skonsultowane z Wydawcą. Zmiany polegające między innymi na dodawaniu 

nowych akapitów do tekstu lub zastępowaniu ich nowymi akapitami istniejącego tekstu są 

dopuszczalne tylko za zgodą Wydawcy, pod warunkiem, że zmiany te nie zwiększają 

znacząco kosztów edycji i składu oraz nie wpłyną na datę publikacji manuskryptu. 

Pełna wersja manuskryptu po opublikowaniu będzie dostępna na stronie czasopisma.  

Do manuskryptu zostanie przypisany cyfrowy identyfikator dokumentu (DOI)  


