
UMOWA O WSPÓŁPRACY  

pomiędzy redakcją „Przeglądu Geopolitycznego” zwaną dalej PG reprezentowaną przez redaktora naczelnego 

prof. dr hab.Witolda Wilczyńskiego, o numerze ISSN: 2080-8836 oraz 2392-067X, 

a Polskim Towarzystwem Geopolitycznym, wpisanym do KRS pod numerem 0000325431, reprezentowanym 

przez prezesa dr Piotra Wilczyńskiego, zwanym dalej PTG, zawarta w dn. 8 kwietnia 2016 roku. 

 

1. Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” jest organem wydawniczym PTG i składa się wyłącznie ze 

współwłaścicieli z uwzględnieniem p. 3. 

2. PTG jest wydawcą PG, co zaznaczone będzie na okładce, stronie redakcyjnej i stronie internetowej PG, a 

także obejmuje czasopismo patronatem naukowym, poprzez swą Radę Naukową, która jest jednocześnie Radą 

Redakcyjną PG, a jej skład jest corocznie odnawiany w zależności od zmian w składzie Rady. 

3. Właścicielem lub jednym ze współwłaścicieli PG może być wyłącznie członek PTG będący w strukturach 

oddziału terenowego PTG w Krakowie. 

4. Siedzibą redakcji, jest siedziba PTG. 

5. Skład redakcji i funkcje w niej ustalane są na podstawie regulaminu wewnętrznego redakcji, na podstawie 

wielkości udziałów w PG. Regulamin przedstawiany jest każdorazowo po zmianie do informacji Zarządu PTG. 

6. Redakcja uznaje nadrzędną rolę PTG w kształtowaniu polityki rozwoju PG. 

7. Redakcja przyznaje PTG prawo do pierwszeństwa jego członków w publikowaniu artykułów, materiałów i 

recenzji, w szczególności publikacji pokonferencyjnych. 

8. Redakcja dba o najwyższy poziom wydawniczy i naukowy publikacji oraz przestrzega zasad i wizji rozwoju 

PTG jako swojej. 

9. Redakcja zapewnia środki na ciągłość wydawania kolejnych numerów, w tym opracowuje je graficznie i 

prowadzi skład oraz łamanie tekstów, opracowuje zasady publikowania dla autorów. 

10. PTG zapewnia środki na pokrycie kosztów druku, hostingu strony internetowej PG, pokrycie kosztów 

materiałów biurowych na działania redakcji, koszty korespondencji oraz opłacenie należnych podatków w 

działalności redakcji. 

11. Redakcja dostarcza conajmniej po jednym egzemplarzu PG dla każdego z uczestników Zjazdów 

Geopolityków Polskich, opłacających składkę konferencyjną, organizowanych co roku przez PTG. 

12. Na wpływy i wydatki nie objęte w punktach 9-11 redakcja PG posiada osobny rachunek i może się nim 

rozliczać autonomicznie. 

13. W Międzynarodowej Radzie Naukowej PG zasiadać mogą jedynie naukowcy posiadający rekomendację 

członka Rady Naukowej PTG. 

14. Rada Naukowa PTG nadzoruje jakość nadsyłanych do publikacji w PG materiałów poprzez recenzje w 

procesie „double-blind review”. 

15. PG wydawany jest co kwartał, po zebraniu redakcji, w otwartym dostępie, na stronie PG. Wersja 

elektroniczna PG jest wersją pierwotną, ukazując się też w formie drukowanej. 

16. PTG, mając organ wydawniczy anglojęzyczny w postaci rocznika „European Journal of Geopolitics” 

dopuszcza współpracę redakcji PG i EJG na podstawie osobnych porozumień. 

17. PTG dopuszcza współpracę redakcji PG z komisjami tematycznymi i oddziałami terenowymi PTG na 

podstawie osobnych porozumień, w szczególności w sprawie publikowania materiałów pokonferencyjnych i po 

seminaryjnych. 

18. PTG zastrzega sobie prawo do umieszczania w PG w osobnym dziale ogłoszeń i sprawozdań z działalności 

statutowej. 

19. PG zobowiązuje się do publikacji najlepszych prac konkursowych w ramach Olimpiady Geopolitycznej i 

innych konkursów organizowanych przez PTG. 

20. Redakcja PG przyznaje prawo członkom PTG do dodatkowej drugiej szansy na poprawienie tekstu, o jedną 

więcej niż pozostali autorzy, w przypadku negatywnej recenzji, lub recenzji z zastrzeżeniami, zanim tekst 

całkowicie odrzuci. 

21. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie umawiające się strony. 

22. Niniejsza umowa obowiązuje bezterminowo. 

23. Wszelkie kwestie sporne między stronami, zakomunikowane są drugiej stronie w formie pisemnej i 

rozstrzygane są na posiedzeniach redakcji PG, w których ma uczestniczyć Zarząd PTG. Kwestie sporne w 

drodze negocjacji rozwiązywane są w formie aneksów do niniejszej umowy. W przypadku braku porozumienia 

w kwestiach spornych umowa wygasa po opublikowaniu bieżącego ówcześnie tomu PG. 

24. Jednobrzmiące aneksy do umowy przekazywane są po podpisie każdej ze stron i wtedy wchodzą w życie. 

25. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

Prezes Zarządu PTG       Redaktor naczelny PG 

 

 

Sekretarz PTG        Sekretarz redakcji PG 

  


