Etyka wydawnicza
Taxpress s.c. działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej
(COPE).
1. Redaktorzy w wydawnictwie i czasopismach są odpowiedzialni za decyzje, które prace i
artykuły przysłane do redakcji powinny być publikowane, a ponadto są odpowiedzialni za
wszystko, co zostało opublikowane w wydawnictwie. Przy podejmowaniu tych decyzji
redaktor może kierować się polityką komitetu redakcyjnego czasopisma, jak również
wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i
plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z
innymi członkami redakcji i recenzentami. Redaktor powinien zachować normy przyjęte w
publikacjach akademickich, wykluczać praktyki narażające normy etyczne i intelektualne,
oraz zawsze być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień, anulowań i przeprosin, jeśli
zajdzie taka potrzeba.
2. Redaktor powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez
względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne,
obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Redaktor nie ujawnia żadnych
informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub
potencjalnymi recenzentami, a w określonych przypadkach również innymi członkami
redakcji lub komitetu redakcyjnego.
3. Redaktor i każdy inny członek redakcji nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanej
pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi
konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami lub korektorami językowymi) i wydawcą.
4. Redaktor powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed
rozpoczęciem procesu rozpatrywania artykułu redaktor powinien ujawnić ewentualne
konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z
każdym z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z artykułami
proponowanymi do publikacji. W przypadku zaistnienia takich sytuacji redaktor w zamian
powinien poprosić współredaktorów lub innych członków redakcji o podjęcie się procesu
rozpatrywania artykułu i jego recenzji. Redakcja powinna wymagać od wszystkich
współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych i publikować
poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu. Jeśli to
konieczne, powinny być podjęte inne odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub
opublikowanie sprostowania.

