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ZASADY ETYCZNE  AUTORA 

 

Obowiązujące standardy redakcyjne, dobre praktyki stosowane w nauce, a także 

etos pracownika nauki, zobowiązują autora, przekazującego tekst naukowy do redakcji 

czasopisma „Resocjalizacja Polska” do respektowania kodeksu etycznego.  

Autor przygotowuje artykuł zgodnie z zasadami określonymi przez redakcję  

w dokumencie „Wytyczne dla autorów”. 

Oryginalność tekstu naukowego  

1. Autor przesyła artykuł naukowy tylko do jednego czasopisma – nie zgłasza tekstu 

jednocześnie do kilku redakcji. 

2. Przekazany artykuł jest oryginalny – nie był wcześniej publikowany w części lub  

w całości w żadnym języku. Materiały objęte prawem autorskim (tabele, 

diagramy, cytaty) są powielane za zgodą i według obowiązujących zasad o prawie 

autorskim. W artykule oryginalne dane są wyraźnie odróżnione od wcześniej 

opublikowanych danych. Podane są źródła wszystkich informacji pochodzących  

z innych publikacji.  

3. Artykuł nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej  

i prawa do prywatności. 

Autorstwo 

1. Wszyscy współautorzy artykułu spełniają kryterium autorstwa tzn. mają twórczy 

wkład w konceptualizację i projektowanie badań naukowych lub gromadzenie 

danych lub analizę i interpretację danych. Opracowywali tekst lub mieli swój wkład 

twórczy polegający na istotnych zmianach w treści (dotyczy zmian 

merytorycznych, a nie stylistycznych). Współautorzy są świadomi i akceptują fakt 

zgłoszenia tekstu do opublikowania. Akceptują jego końcową wersję przed 

opublikowaniem. 

2. Autor zgłaszający tekst ujawnia wkład poszczególnych autorów w powstanie 

artykułu. Żaden z autorów nie może być pominięty. 

Przejawem nierzetelności autora są „guestwriting” i „guest authorship”. 

„Ghostwriting” ma miejsce wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie  

 

   
 

RESOCJALIZACJA  POLSKA 
    

POLISH JOURNAL OF SOCIAL REHABILITATION 
   



 
 

2 
 

 

 

publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez 

wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

„Guest authorship” ma miejsce wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub  

w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wskazany jako autor/współautor 

publikacji. 

3. W podziękowaniach autor wymienia wszystkie osoby (za ich zgodą) mające wkład 

w badania, powstanie artykułu, a nie będące współautorami. 

Rzetelność i obiektywność w prezentowaniu badań naukowych 

1. Dane zamieszczone w artykule zostały zgromadzone w sposób rzetelny  

(nie fabrykowano danych ani nimi nie manipulowano). 

2. Jeżeli częściowe wyniki były już wcześniej prezentowane, autor informuje o tym 

redakcję, wskazuje ten fakt w „Oświadczeniu Autora” oraz umieszcza informację  

w tekście. 

3. Autor prezentuje wyniki badań naukowych w możliwie obiektywny sposób. 

4. Autor podaje źródło finansowania, udział instytucji/organizacji w badaniach. 

5. Autor ujawnia informacje o potencjalnych konfliktach interesów, informując  

o tym fakcie redakcję czasopisma. 

 


