
Regulamin konkursu  

„Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X) 

na artykuł naukowy 

 

§ 1 [Postanowienia ogólne] 

1. Konkurs na artykuł naukowy (zwany dalej „Konkursem”) jest projektem organizowanym przez 

„Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X) – czasopismo naukowe wydawane przez 

Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny we współpracy z Wydawcą Index Copernicus 

International Sp. z o.o. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. 

3. Konkurs rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem konkursu przez Redaktora Naczelnego „Polski 

Przegląd Chirurgiczny” i podaniem tego faktu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

informacji o konkursie na stronie internetowej czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 

0032-373X). 

 

§ 2 [Organizator Konkursu] 

1. Organizatorem Konkursu jest Redakcja „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X) we 

współpracy z Wydawcą Index Copernicus International Sp. z o.o. 

 

§ 3 [Przedmiot Konkursu] 

1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie sporządzenie artykułu naukowego o tematyce 

chirurgicznej, zgodnej z tematem danej edycji konkursu.  

2. Temat Konkursu ustala Redaktor Naczelny czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 

0032-373X), po konsultacjach z wybranymi Członkami Rady Naukowej „Polski Przegląd 

Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X). 

 

§ 4 [Zasady uczestnictwa] 

1. Dopuszczalne są artykuły współautorskie.  

2. Artykuły nie mogą być wcześniej publikowane. 

3. Artykuły powinny być zgodne z wymaganiami redakcyjnymi przewidzianymi przez „Polski 

Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X) dla przyjmowanych do druku materiałów 

(szczegółowe wytyczne znajdują się w zakładce „Instrukcje dla autorów” na stronie 

internetowej „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X): 

https://ppch.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS.  

4. Artykuły powinny zostać złożone poprzez stronę www.ppch.pl, przez zakładkę dodaj 

manuskrypt: https://ppch.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT  

https://ppch.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS
http://www.ppch.pl/
https://ppch.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT


5. Autor artykułu biorącego udział w konkursie wyraża zgodę na jego wstępną recenzję, a po 

decyzji o publikacji na tłumaczenie na język angielski (istnieje możliwość przesyłania tekstów w 

języku angielskim) oraz publikację artykułu w „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-

373X). 

6. W konkursie biorą udział jedynie artykuły nadesłane do publikacji w „Polski Przegląd 

Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X). Zamiar przystąpienia do konkursu wyraża Autor, wpisując w 

słowach kluczowych nadsyłanego artykułu dodatkowo „Konkurs PPCH”. 

7. Redakcja „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X) zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od publikacji artykułów, które nie uzyskają rekomendacji recenzentów, jak również 

tych, które nie będą wpisywały się w profil czasopisma lub będą wykraczały poza tematykę 

konkursu. 

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, procesu wydawniczego oraz 

w celach marketingowych związanych z Konkursem /Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)/.  

 

§ 5 [Ocena artykułów] 

1. Artykuły nadesłane na Konkurs po ich przyjęciu przez Redakcję do publikacji, a przed ich 

opublikowaniem w „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X), są oceniane przez Jury. 

2. W skład Jury wchodzi Redaktor Naczelny „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X), -

Sekretarz Redakcji oraz pięciu członków Rady Naukowej, zaproszonych do zasiadania w Jury 

przez Redaktora Naczelnego.  

3. Elementem oceny artykułów biorących udział w konkursie są recenzje punktowe przygotowane 

przez dwóch niezależnych, anonimowych członków Jury spoza jednostki, z której jest autor 

(double blind review).  

4. Karta recenzji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Ocena artykułów odbywa się w skali 0–5. 

 

§ 6 [Nagrody i ogłoszenie wyników] 

1. Nagrody zostaną przyznane artykułom wybranym przez Jury w głosowaniu jawnym.  

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie wskazanym w informacji o Konkursie 

w danym roku.  

3. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie udostępniona na stronie internetowej „Polski 

Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X) oraz w drodze indywidualnego kontaktu z 

nagrodzonymi. 

4. W konkursie przewiduje się przyznanie 3 nagród pieniężnych: 

a) nagroda 1: 5.000 PLN, 



b) nagroda 2: 4.000 PLN, 

c) nagroda 3: 3.0000 PLN. 

 

5. W ramach konkursu Organizatorowi przysługuje również prawo przyznania wybranym pracom 

wyróżnień, potwierdzonych okolicznościowymi dyplomami. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród lub 

w przypadku uzyskania identycznej liczby punktów podziału nagrody na dwóch lub większą 

liczbę uczestników. 

7. W przypadku, gdy nagrodzony artykuł powstał we współautorstwie, nagroda jest dzielona 

w częściach równych stosownie do liczby współautorów. 

 

§ 7 [Postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego regulaminu lub przebiegu Konkursu 

rozstrzyga Redaktor Naczelny „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X). 

 

 

 


