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MISJA I ZAKRES TEMATYCZNY

MISSION AND THEMATIC SCOPE

WYDAWNICTWA
Wydawnictwo Ius Publicum z siedzibą w The Ius Publicum Publishing House, with
Warszawie powstało w 2014 r. przy Polskiej headquarters in Warsaw, was established in
Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji 2014, operating within the Polish Foundation
Sektorowej
chęcią

Ius

Publicum

wspierania

kierując

naukowców

się for

Competition

Law

and

Public

w

ich Procurement, Ius Publicum, guided by the

aktywności badawczej i publikacyjnej.

desire to support scientists in their research
and publication activities.

W erze innowacji i przemysłu 4.0 trzeba być In the era of innovation and industry 4.0, one
świadomym postępujących zmian nie tylko needs to be aware of progressing changes, not
technologicznych, lecz także społecznych, only in technology, but also in social,
gospodarczych i naukowych. Wydawnictwo economic and scientific life. The Ius
Ius Publicum kieruje się zasadą, iż proces Publicum Publishing House is guided by the
publikacyjny
aktywności

nie

powinien

badawczej,

a

zakłócać principle that the publication process should

jednocześnie not interfere with research activity, and that,

powinien być tak rzetelnie prowadzony, by at the same time, it should apply the most
dopuszczać do druku tylko te pozycje, które stringent standards that only those proposals
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przedstawiają wysoką jakość naukową.

that demonstrate high scientific quality are
submitted.

Wydawnictwo

jest

innowacyjnym, Ius Publicum Publishing House is an

butikowym wydawnictwem prawniczym, innovative,
wyspecjalizowanym
zakresu

w

publikacjach

prawa

Wydawnictwo

boutique

publishing

house

z specialising in publications in the field of

gospodarczego. commercial law. The publishing house

realizuje

działalność

w carries out activities in the fields of

obszarze prawa własności intelektualnej oraz intellectual property law and public law and
prawa publicznego oraz styku instrumentów also addresses the interface between public
prawa publicznego z prywatnoprawnymi law instruments and private law regulations.
regulacjami.
Gospodarka rozwija się w tempie znacznie The economy is growing more rapidly than
szybszym niż kiedykolwiek wcześniej, a ever, and this growth is accompanied by
prawo

poszerza

zakres

swojego expansion in the scope of laws and their

oddziaływania o nowe i istotne obszary impact over new and important economic
gospodarcze. Szczególnie jest to zauważalne areas. This is particularly noticeable in the
w regulacji sektorów infrastrukturalnych, regulation of infrastructural sectors, currently
która jest obecnie dynamicznie rozwijającą a dynamically developing branch of public
się gałęzią prawa publicznego. Z tych law. For these reasons, the Publishing House
względów Wydawnictwo kładzie szczególny places special emphasis on publications
nacisk w programie wydawniczym na related
publikacje

związane

z

to

contemporary

economic

współczesnym development.

obrotem gospodarczym.
Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu The publishing house specialises in scientific
publikacji naukowych z dziedziny: nauki publications in the area of social sciences,
społeczne, w dyscyplinie naukowej: nauki addressing

specifically

the

scientific

prawne. W swej biblioteczne mimo młodego discipline of legal sciences. Its library,
wieku posiada istotny jakościowo dorobek despite its young age, boasts qualitatively
wyselekcjonowanych publikacji polsko- i significant achievements in selected Polish
anglojęzycznych.

and English-language publications.
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Sztandarową serią książek wydawaną od The flagship series of books published since
początku funkcjonowania Wydawnictwa jest the beginning of the Publishing House’s
seria Monografie Ius Publicum, w ramach operation is the Monographs Series “Ius
której

wydawane

są

monografie Publicum”, which has encompassed peer-

recenzowane dotyczące prawnej regulacji reviewed monographs on the legal regulation
sektorów infrastrukturalnych (energetyka, of infrastructural sectors (energy, railways,
kolej, poczta, wodociągi, etc). Wydawnictwo post office, waterworks, etc.). The Ius
Ius

Publicum

zamówienie

wydaje

publikacje

zewnętrzne

na Publicum Publishing House publishes for

zarówno individual authors as well as scientific

indywidualnych autorów, jak i instytucji institutions, as long as they fulfil scholarly
naukowych

przy

wydawniczych.

spełnieniu
W

tym

wymogów criteria. In this respect, we maintain constant
zakresie contact with leading research centres in

utrzymujemy stały kontakt z wiodącymi Poland. Moreover, the Publishing House runs
ośrodkami naukowymi w Polsce. Nadto, two other publishing series: The Geo & IP
wydawnictwo prowadzi dwie własne serie Series and the Design & Fashion Law
wydawnicze

Geo&IP Series.

Series oraz Design&Fashion Law Series.
Wydawnictwo z powagą podchodzi do tego, The Publishing House carefully considers
by jego cele, zasady działania, struktura, jak objectives, rules of operation and structure, in
też zasady współpracy z Wydawnictwem addition to guidance to authors as to the rules
były jasne i przejrzyste.

of cooperation with the Publishing House,
which are presented as comprehensibly and
transparently as possible.

Wydawnictwo pomaga autorom zrozumieć The publishing house helps authors to
proces

wydawniczy

oraz

przygotować understand the publishing process and

monografię do druku na każdym etapie jej supports the preparation of monographs at
powstawania.

every stage of creation.

Wydawnictwo Ius Publicum podąża za The Ius Publicum Publishing House follows
najnowszymi

trendami

i

standardami the latest trends and publishing standards,

wydawniczymi (w tym pozostaje w zgodzie including compliance with the Code of
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z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Conduct of the Committee on Publication
Etyki

Wydawniczej

(Committee

on Ethics - COPE - and the “Code of Ethics for

Publication Ethics – COPE) oraz Kodeksem Research Workers” developed by the Polish
Etyki

Pracownika

Naukowego

PAN Academy of Sciences (Warsaw 2017).

(Warszawa 2017)).
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