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Publikowanie artykułu naukowego (również recenzji, sprawozdania, przekładu 

lub innego tekstu naukowego) w „Roczniku Tomistycznym” związane jest z wieloma 

etapami procesu redakcyjnego, których spełnienie jest warunkiem opublikowania 

zgłoszonego tekstu.  

Na każdym etapie, zarówno Autor artykułu, ale również Redaktor czasopisma, 

Recenzenci i Wydawca są odpowiedzialni za realizację określonych etycznych 

standardów. 

„Rocznik Tomistyczny” zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego 

postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji.  

Poniżej znajduje się podsumowanie kluczowych oczekiwań wobec Redakcji, 

Recenzentów i Autorów. 

 

 

 

1. Zasady postępowania Redakcji 

 

- Redakcja działa w sposób profesjonalny, obiektywny i uczciwy. Spełnia swoje obowiązki, 

bez dyskryminacji ze względu na płeć, przekonania religijne lub polityczne, orientację 

seksualną, pochodzenie etniczne lub geograficzne Autorów. 

- Zgłaszane artykuły rozpatruje i akceptuje wyłącznie na podstawie ich wartości naukowej bez 

uwzględnienia aspektu komercyjnego. 

- Przestrzega zasad roztropności w przypadku skarg dotyczących kwestii etycznych lub 

konfliktowych. Zapewnia możliwość udzielenia odpowiedzi na wszelkie skargi. Wszystkie 

skargi są badane bez względu na to, kiedy publikacja została przyjęta, zatwierdzona czy 

opublikowana. Dokumentacja związana ze skargami powinna jest zachowywana. 

- Redakcja ma pełne prawo do odrzucenia lub zaakceptowania artykułu. W sytuacji znalezienia 

błędów zwraca się do Autora publikacji prosząc o korektę lub jego wycofanie. 

- „Rocznik Tomistyczny” wdraża procedurę anty „ghostwriting”, „guest authorship” i 

rygorystyczną politykę wykrywania plagiatu, o czym mowa jest w oddzielnym załączniku. 

Wszyscy Autorzy muszą wypełnić i podpisać deklarację dotyczącą „ghostwriting”, „guest 

authorship”. Wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” zostaną 

ujawnione, a odpowiednie instytucje powiadomione. Redakcja zawsze jest gotowa, w razie 

potrzeby, opublikować poprawki, wyjaśnienia, wycofania i przeprosiny. 

 

 

 



2. Zasady postępowania Recenzentów 

 

- W procesie redakcyjnym Recenzenci przyczyniają się do podjęcia decyzji o publikacji 

artykułów i pomagają w poprawie jego jakości przez obiektywne i terminowe opiniowanie 

wersji przekazanej przez Redakcję. 

- Orzeczenia recenzentów powinny być obiektywne. 

- Aby zachować poufność wszelkich informacji dostarczonych przez Redaktora lub Autora, nie 

przechowują, ani nie kopiują oryginalnego tekstu. 

- Powiadamiają Redakcję o opublikowanych treściach, które są podobne do tych lub identyczne 

z tymi, które podlegają recenzowaniu. 

- Powiadamiają Redaktora o dostrzeżonych, potencjalnych konfliktach interesów 

(finansowych, instytucjonalnych, współpracy lub innych) oraz w razie potrzeby są gotowi do 

wycofanie się z recenzowania tekstu Autora. 

- Recenzenci powinni wskazać opublikowane prace, które nie zostały cytowane w artykule 

Autora. 

- Recenzowane artykuły są traktowane jako poufne. 

 

 

 

3. Zasady postępowania Autorów 

 

- Autorzy podpisuje umowę licencyjną i formularz zgłoszenia Autorów, co stanowi 

oświadczenie, że wszystkie dane w artykule są prawdziwe i autentyczne, a artykuł jest 

rezultatem jego własnej pracy twórczej. 

- Autorzy zobowiązani są do potwierdzenia, że przesłany tekst nie jest brany pod uwagę ani 

przyjęty do publikacji w innym czasopiśmie czy monografii. Zobowiązani są do tego, aby te 

fragmenty artykułu, które pokrywają się z już opublikowanymi treściami, uznać i zacytować 

jako źródło.  

- Informują o źródłach i instytucjach, które finansowo umożliwiły bądź wsparły przygotowanie 

tekstu do publikacji. 

- Zgłaszają wszelkie potencjalne konflikty interesów (np. gdy Autor ma sprzeczny interes – 

rzeczywisty lub tylko pozorny – który mógłby być uważany lub postrzegany jako wywierający 

niepożądany wpływ na jego obowiązki na którymkolwiek etapie procesu publikacji). 

- Natychmiast powiadamiają Redakcję czasopisma o zidentyfikowaniu znaczącego błędu w ich 

publikacji.  

- Współpracują z Redakcją w celu opublikowania erraty, uzupełnienia, sprostowania lub 

wycofania dokumentu, jeśli zostanie to uznane za konieczne. Autorzy są w takim wypadku 

zobowiązani do złożenia rezygnacji lub poprawienia błędów. 


