UchwałaNr 156/2013/V|
okręgowei Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej|zby Lekarskiejw o|sztynie
z dnia 17 kwietnia20{3 r.

w sprawiewprowadzeniaRegulaminu
określającego
zasady wydawaniaczasopisma Po|ishAnnals of Medicine

Na podstawie ań. 25 pkt 4 oraz arŁ.5 pkt 7' p|4 22 oraz pkt 23 ustawy
(Dz.U. z Nr 219,poz. 1708),uchwa|asię
z dnia2 grudnia2009r. o izbach|ekarskich
co następuje:

s1
Wprowadzasię Regu|amin
wydawaniaczasopismaPo|ishAnna|sof Medicine,
stanowiącyzałącznikdo niniejszejuchwały.

s2
Z dniemwejściaw życieuchwałytraci moc UchwałaNr 68/201.1A/|okręgowej
Rady Lekarskiej Warmińsko - Mazurskiej lzby Lekarskiejw o|sfynie z dnia 20
kwietnia2011 r.

s3
Uchwaławchodziw życiez dniempodjęcia.
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Regu|aminokreś|ający
zasady wydawaniaczasopisma
,,PolishAnnals of Medicine"

sl
1 . ,,PolishAnnals of Medicine"jest recenzowanymczasopismem naukowym,

medycznym' o zasięgu międzynarodowym,
wydawanymprzez WarmińskoMazurską |zbę Lekarskąz siedzibą W o|sztynieprzy u|. Zołnierskiej16 C,
w ramach rca|izaąijej ce|ów statutowych,w zakresie prowadzeniadoskona|enia
zawodowego|ekarzyi |ekarzydentystów.

2 . Czasopismoukazujesię dwa razy w roku ka|endarzowym
w weĘi drukowanej
( jednorazowynakład500 egz.)oaz w wersjie|ektronicznej.
językiemczasopismajestjęzykangieIski.
obowiązującym

4 . SiedzibąRedakcjijestsiedzibaWydawcy,o którymmowaw ust.,1.

s2
1 . Do

druku zatwierdzane są

prace naukowe, orygina|ne (k|iniczne
i doŚwiadcza|ne),kazuistyczne,przeg|ądowei poglądowe,spełniające

standardy międzynarodowe,przygotowanew języku angie|skim,które
uzyskająpozytywną
opinięrecenzentówi RedaktoraNacze|nego'

2 . Składaniepracdo pub|ikacji
odbywasię poprzezinternetowy
system- E|sevier
Editoria|System,zwanyda|ej,,EES'',dostępnyna stronie:
http ://ees.elsevier'com/poamed/
zgodniez zasadamiokreś|onymi
w EES'
RegulaminieRedakcji-lnstrukcja
dla Autoraorazw niniejszymRegulaminie.
Autorzy zatwierdzonychprac przekazująprawa autorskiena rzecz Wydawcy,
podpisując
stosowneoświadczenie
w systemie,' EES''
4 . Autorzyprac nie otrzymują
honorarium.
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5. W czasopiśmie,
o którymmowaW $ ,1mogąbyćrównieŹzamieszczaneprace
doktorskie i habi|itacyjne'komentarze i recenzje naukowe, rapońy
kongresów, Ąazdów i sympozjów naukowych, a także artykuły
sponsorowane,przygotowanezgodnie z wymaganiamistawianymipracom

z

naukowym,materiały
rek|amowe.
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I

Za pub|ikację pracy naukowej Wydawca pobiera zryczałtowanąopłatę
w wysokości
680 zł brutto|ubjej równowańość
w wa|utachobcych.

2 . opłataryczałtowao której mowaW pkt. 1 WinnazostaćWniesionapo recenzji
i akceptacjipracynaukowejdo drukuna kontoWydawcyw BRE SA:
61 114011't1 000030484600 1001.
Pub|ikacjapracynaukowejnastąpipod warunkiemuiszczeniaopłaty,o której
pkt4.
mowaW pkt .1' z zastrzeżeniem
4 . Z optlaĘ, o ktÓrej mowa w pkt ,1' zwo|nione są prace naukowe
?

przypadkach:
w następujących
a) gdy pierwszy|ubdrugi autorpracy naukowejjest członkiem
WarmińskoMazurskiejlzby Lekarskiejw Olsztynie,lub
b) sdy pieruszy autor pracy naukowej posiada stopień doktora
habilitowanego
naukmedycznych|ubtytułprofesora.
prac naukowychna język angie|skii korektjęzykowych
Koszty tłumaczenia
pokryWająautorzy, z zashzeżeniempkt 6.
prac naukowych|ubkorektyjęzykowej
o . Wydawca pokryWakosztytłumaczenia
w przypadku,gdy jedynymautoremlub pienirrszym
autoremjest lekarz lub
lekarz dentysta' będący członkiemWarmińsko-Mazurskiej
|zby Lekarskiej
w Olsztynie.

SEKR ETARZ
okręgowej-Ęa!y Lpkarskiej

Yź%;r

leh' dent'Zolió AEnusewicz.Kot

okręgowg'

Rady LekarsĘiej

