
Zapora ghostwriting 

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie 

publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w 

podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy 

do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest 

autorem/współautorem publikacji. 

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja czasopisma 

IRONS wprowadziła odpowiednie procedury:  

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie 

publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, 

metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną 

odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. 

2. Redakcja wyjaśniła, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a 

wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich 

podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów 

naukowych itp.). 

3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji 

naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). 

Wszystkie osoby wskazane jako autorzy muszą brać udział w przygotowaniu pracy, aby móc 

wziąć odpowiedzialność za jej zawartość. Niedopuszczalne jest wskazywanie, jako autora 

(współautora) osoby, której wkład w powstanie pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca 

(„guest authorship”). W przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego autora należy 

przedstawić wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy, zaznaczając udział w: A – 

przygotowaniu projektu badań, pracy; B – zbieraniu danych, prowadzeniu badań; C – 

przeprowadzeniu analizy statystycznej; D – interpretacji wyników; E – opracowaniu manuskryptu. 

Członkowie grup, którzy nie spełniają tych kryteriów, powinni być wymienieni, za ich zgodą, w 

podziękowaniach.  

Materiały, które zostały już wcześniej opublikowane lub są opisane w artykule skierowanym 

do publikacji drukiem lub w mediach elektronicznych, nie mogą być przesyłane do opublikowania w 

Kwartalniku IRONS. Opublikowanie streszczeń w materiałach konferencyjnych, nie jest uważane za 

wcześniejszą publikację.  


