
Autorzy 

1. Za autora artykułu uznaje się osobę, która znacznie przyczyniła się bądź do powstania 
koncepcji pracy, bądź do analizy i interpretacji danych; sporządziła pierwotną wersję tekstu 
lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję 
o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany. W przypadku 
ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, 
fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części 
(tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie 
podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie 
postępowania może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie 
danego artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów 
autorstwa tej osoby. 
2.Przed zgłoszeniem artykułu należy wyeliminować zagrożenie dwoma rodzajami naruszenia 
etyki publikowania związanymi z autorstwem, określanymi terminami ghostwriting (autorzy 
widma) i guest authorship (autorstwo gościnne). Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy 
osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako 
jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym 
takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to 
sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej 
wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub wręcz żaden. 
3. Jeśli w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż 
jedna osoba, w artykule należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie zaś wkładzie 
procentowym) każdego z autorów (np. „Wkład poszczególnych autorów: DF odpowiada za 
koncepcję badań; BK zgromadziła dane. Obie autorki współtworzyły pierwotny tekst 
artykułu”; lub też: „Poszczególni autorzy złożyli następujące deklaracje odnośnie do swojego 
udziału w procesie badawczym: koncepcja badań: pierwsza autorka; analiza danych: drugi 
autor; tworzenie tekstu: pierwsza autorka i drugi autor”). Informacje te zostaną zamieszczone 
w opublikowanym tekście. 
4. Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej 
zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie, w liście 
elektronicznym skierowanym bezpośrednio do redaktora naczelnego czasopisma. Zgoda 
każdego z autorów na zmianę informacji o autorstwie składanego do publikacji lub wydanego 
już artykułu musi przybrać formę pisemnego oświadczenia. Obowiązek podania jasnej 
przyczyny proponowanej zmiany (czy proponowanych zmian) oraz koordynowania interakcji 
między autorami a redaktorem naczelnym spada na autora-korespondenta. Jeśli autorom nie 
uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do władz rodzimej jednostki, w których 
gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w tego 
rodzaju sporach. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana 
informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji nowego artykułu zawierającego 

korektę. 

 


