
R E G U L A M I N  P U B L I K A C J I  T E K S T Ó W  N A  

S T R O N I E  P T F K . P L  

przyjęty dnia 5 kwietnia 2022 roku przez  

Zarząd Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej 

1. Teksty mogą nadsyłać członkinie oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Farmacji 

Klinicznej. 

2. Publikowanie na stronie Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej jest nieodpłatne. 

Dla autora tekstu nie przewiduje się wynagrodzenia. 

3. Teksty powinny być zanonimizowanymi przypadkami farmaceutycznymi, wynikami 

własnych badań/obserwacji, przeglądami piśmiennictwa z zakresu farmacji klinicznej 

lub pracami poglądowymi. 

4. Tekst powinien odnosić się do celów statutowych Polskiego Towarzystwa Farmacji 

Klinicznej. 

5. Teksty należy nadsyłać na adres kontakt@ptfk.pl. Nadsyłane teksty powinny zawierać 

w nagłówku maila opis "publikacja PTFK" wraz z następującym po tym tytułem. 

6. Tekst powinien być zapisany czcionką Times New Roman, rozmiar 12, pojedyncza 

interlinia i nie dłuższy niż 6000 znaków, zapisany w formacie .doc, .docx lub .rft. 

7. Tekst powinien być poprzedzony: imieniem i nazwiskiem (-ów), tytułem 

naukowym, afiliacją, tytułem i streszczeniem artykułu (uwzględniającym wnioski).  

8. Każdy artykuł powinien być zakończony spisem bibliograficznym. 

9. Tekst jest oceniany  pod względem zgodności ze statutem PTFK  oraz pod względem 

merytorycznym i językowym przez członka Zarządu PTFK lub osobę przez niego 

wyznaczoną .  

10. Uwagi merytoryczne zostają przesłane do autora drogą mailową. Autor powinien w 

ciągu 5 dni roboczych nanieść poprawki, a następnie przesłać poprawiony artykuł z 

nagłówkiem maila "publikacja PTFK". 

11. Poprawki redakcyjne (obejmujące błędy stylistyczne, interpunkcyjne i ortograficzne) 

wykonywane są przed publikacją ostatecznej wersji tekstu przez członka Zarządu 

PTFK lub osobę przez niego wyznaczoną.  

12. Teksty mogą zostać  nieprzyjęte z uwagi na istotne błędy merytoryczne lub brak 

oryginalności w stosunku do istniejących publikacji. 
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13. Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej zastrzega sobie swobodę w kolejności i 

terminie publikowania nadsyłanych tekstów, spowodowaną możliwym dopasowaniem 

tematycznym tekstów do planowanych przez Polskie Towarzystwo Farmacji 

Klinicznej wydarzeń, cyklów publikacji itd. O planowanym terminie publikacji 

redakcja Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej poinformuje autora za 

pośrednictwem wiadomości e-mail. 

14. Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej zastrzega sobie prawo do odrzucania 

tekstów agresywnych, mogących zaszkodzić wizerunkowi Polskiego Towarzystwa 

Farmacji Klinicznej lub spowodować problemy prawne. 

15. Przesyłając tekst, jego autor akceptuje niniejszy regulamin i zapewnia, że należą do 

niego autorskie prawa majątkowe. 

16. W przypadku stwierdzenia, że autor nie posiada autorskich praw majątkowych do 

tekstu, Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej może: natychmiast usunąć 

opublikowany artykuł, wystąpić o wpłacenie kary, wystąpić o zaspokojenie roszczeń 

właściciela majątkowych praw autorskich.  

17. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 


