
Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom 

publikacyjnym stosowane w wydawnictwie Medical Tribune 

 

Wydawnictwo Medical Tribune stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu 

przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym oraz zapewnienie wysokiej jakości 

naukowej publikowanych pozycji wydawniczych. Podstawą opracowanych zasad są wytyczne 

Komitetu ds. Etyki Publikacji (COPE - Committee on Publication Ethics) które są dostępne 

pod adresem:  

http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf , a także 

wskazania Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) 

i Światowego Stowarzyszenia Redaktorów Medycznych (WAME). 

Wydawnictwo przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego 

postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym. 

 

 

Odpowiedzialność i obowiązki wydawnictwa 

 

• Wydawnictwo prowadzi niezależną i bezstronną politykę wydawniczą. Kieruje się 

przy tym sprawiedliwymi i etycznymi procedurami kwalifikacji, selekcji i 

opiniowania złożonych do druku tekstów. 

• Decyzje o przyjęciu prac do druku podejmowane są przez Kolegium Redakcyjne, 

które bierze pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność, znaczenie i 

przydatność dzieła dla odbiorców (przedstawicieli nauki i praktyków).  

• Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie 

autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa 

osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła). 

• Wydawnictwo publikuje monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój 

nauki. Decyzja o przyjęciu do druku lub odrzuceniu monografii opiera się na dwóch 

niezależnych recenzjach. 

• Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces 

redakcyjny. 

• Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i 

wszelkich współpracowników. 

  

 

Odpowiedzialność i obowiązki autorów 

 

• Przy składaniu tekstu do wydawnictwa autor jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia, że zapoznał się z zasadami etyki publikacyjnej wydawnictwa; że 

przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, 

przygotowanym samodzielnie, ujawnieni zostali wszyscy autorzy dzieła i jednocześnie 

nie zostali dopisani autorzy, którzy nie uczestniczyli w tworzeniu dzieła oraz że praca 

nie była wcześniej nigdzie publikowana. 

• W przypadku zakwalifikowania pracy do druku autor podpisuje umowę, w której 

poświadcza wyżej wymienione fakty. 

• W przypadku współautorstwa autorzy są zobowiązani do ujawnienia wkładu 

poszczególnych osób w powstanie dzieła, przy czym główną odpowiedzialność za to 

ponosi autor zgłaszający pracę.  

• Autor zobowiązany jest do przytaczania wiarygodnych źródeł, które miały wpływ na 

powstanie złożonej pracy. Jeśli autor powołuje się na twierdzenia, dane lub 

http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf


opracowania innych osób, fragment taki musi być opatrzony przypisem lub 

zaznaczony jako cytat.  

• Autor jest zobowiązany do ujawnienia wszelkich informacji o źródłach finansowania 

publikacji, tj. wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych 

podmiotów („financial disclosure”) oraz osobistych relacji, które mogą być 

postrzegane jako wpływające na obiektywizm przedstawianych sądów. 

• Wytyczne przygotowania prac do druku są dostępne na stronie podypomie.pl oraz 

magwet.pl. 

 

 

Odpowiedzialność i obowiązki redaktorów 

 

• Redaktorzy podejmują decyzję o terminie publikacji pracy zatwierdzonej do druku.  

• Redaktorzy działają w sposób zrównoważony, obiektywny i uczciwy. 

• W przypadku uwag merytorycznych do opracowywanego dzieła redaktorzy są 

zobowiązani do niezwłocznego ich przekazania autorom z prośbą o ustosunkowanie 

się.  

• Żaden z członków zespołu redakcyjnego nie może ujawniać informacji na temat 

złożonej pracy innej osobie niż jej autorowi, recenzentom lub konsultantom 

merytorycznym. 

 

Dzięki przyjęciu powyższych zasad gwarantujemy Czytelnikom pewność, że nasze 

publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa 

dzieła. 


