Informacje dla Autorów
· Artyku³y i recenzje nale¿y sk³adaæ w dwóch egzemplarzach znormalizowanego ma-

szynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, tj. 1800 znaków na stronie), bez ¿adnych wyró¿nieñ. Tekst nale¿y nades³aæ równie¿ poczt¹ elektroniczn¹ na
adres redakcji.
· Objêtoœæ artyku³u, wraz z przypisami, nie powinna przekraczaæ 22 stron znormalizowanego maszynopisu. Recenzje nie powinny przekraczaæ 8 stron znormalizowanego
maszynopisu.
· Materia³ powinien zawieraæ pe³en tytu³ oraz streszczenie w jêzyku polskim i angielskim o objêtoœci nie wiêcej ni¿ 0,5 strony znormalizowanego maszynopisu (900 znaków) oraz 3–4 s³owa klucze (Keywords).
· Przypisy nale¿y umieszczaæ na dole tekstu.
· Pozycje bibliograficzne powinny byæ sporz¹dzone wed³ug tego samego, poni¿szego
wzorca:
a) inicja³(-y) imienia, nazwisko autora(-ów), tytu³ pracy, miejsce i rok wydania,
stronê(-y).
b) w przypadku czasopism nale¿y podaæ: inicja³(-y) imienia, nazwisko autora(-ów),
tytu³, rok, numer, stronê(-y).
· Autor nie ma mo¿liwoœci redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych.
· Do Redakcji nale¿y przes³aæ ostateczn¹ postaæ materia³u.
· Do teksu nale¿y do³¹czyæ informacje dotycz¹ce Autora:
a) pe³ne imiê i nazwisko,
b) stopieñ lub tytu³ naukowy,
c) reprezentowan¹ instytucjê naukow¹,
d) dok³adny adres z numerem telefonu oraz mailem.
· Tekst w ca³oœci bêdzie opublikowany równie¿ w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma, na co Autor przesy³aj¹c tekst do druku wyra¿a zgodê.
· Ponadto Redakcja informuje, i¿:
1) ka¿dy artyku³ jest recenzowany przez dwóch niezale¿nych recenzentów spoza
cz³onków Redakcji, Rady Programowej, Naczelnej Izby Lekarskiej;
2) w przypadku artyku³ów w jêzyku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest
pracownikiem zagranicznej instytucji naukowej, innej ni¿ narodowoœæ autora;
3) recenzja jest anonimowa. Autor i recenzenci nie znaj¹ swoich to¿samoœci;
4) recenzja ma formê pisemn¹ i jest archiwizowana i koñczy siê jednoznacznym
wnioskiem co do dopuszczenia artyku³u do publikacji, dopuszczenia do publikacji pod warunkiem dokonania wskazanych zmian lub jego odrzucenia.
Aby przeciwdzia³aæ przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”, Redakcja „Medycznej Wokandy” zamierza wprowadziæ odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny b¹dŸ dyscypliny nauki i wdra¿a poni¿sze
rozwi¹zania:
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1. Redakcja oczekuje od Autorów publikacji ujawnienia wk³adu poszczególnych
autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, za³o¿eñ, metod, protoko³u itp. wykorzystywanych
przy przygotowaniu publikacji), przy czym g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ ponosi Autor
zg³aszaj¹cy manuskrypt.
2. Redakcja wyjaœnia, ¿e „ghostwriting”, „guest authorship” s¹ przejawem nierzetelnoœci naukowej, a wszelkie wykryte przypadki bêd¹ demaskowane, w³¹cznie
z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniaj¹ce Autorów,
towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja oczekuje od Autorów podania informacji o Ÿród³ach finansowania publikacji, wk³adzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeñ i innych podmiotów
(„financial disclosure”). Autorzy publikowanych materia³ów zobowi¹zani s¹
w szczególnoœci do ujawnienia wszelkich zobowi¹zañ finansowych, je¿eli takie istniej¹, pomiêdzy autorami i firm¹, której produkt ma istotne znaczenie w nades³anej
pracy lub firm¹ konkurencyjn¹. Redakcja zastrzega w takiej sytuacji podjêcie decyzji o publikacji lub odmowie publikacji przekazanego materia³u. Informacja
o konflikcie interesów lub jego braku winna byæ zamieszczona w stosownym
oœwiadczeniu Autora do³¹czonym do manuskryptu pracy.
4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelnoœci naukowej, zw³aszcza ³amania i naruszania zasad etyki obowi¹zuj¹cych w nauce. Drastyczne przypadki
bêd¹ publikowane na stronie internetowej czasopisma.

Lista recenzentów/Reviewers List:
· dr Kinga B¹czyk-Rozwadowska, Zak³ad Prawa Medycznego Uniwersytetu im. Mi-

ko³aja Kopernika w Toruniu,
· dr hab. Leszek Bosek, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagielloñ-

skiego i w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny
i naczelnik Wydzia³u Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych,
· prof. zw. dr hab. n. prawn. Marek Chmaj, Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Humanis-

tycznospo³ecznego SWPS w Warszawie,
· dr hab. n. med. Jerzy Harasymczuk, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow-

skiego w Poznaniu,
· prof. dr hab. Edward Jeliñski, dr hab. n. humanistycznych w zakresie filozofii (1995 r.);

od 2000 r. prof. nadzw. w Instytucie Filozofii UAM, a od 2005 r. w Instytucie Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
· prof. dr hab. Alicja Krzy¿aniak, kierownik Zak³adu Epidemiologii Katedry Medycy-

ny Spo³ecznej UM w Poznaniu,
· dr n. med. S³awoj Maciejewski, Poznañ,
· dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego,
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· dr n. pr. Piotr Piesiewicz, Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Humanistycznospo³ecznego

SWPS w Warszawie,
· prof. nadzw. dr hab. Anna Potyra³a, Wydzia³ Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
· dr n. med. Jacek Putz, Szko³a Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kszta³ce-

nia Podyplomowego – Warszawa,
· dr n. med. Tomasz Sioda, Poznañ,
· dr n. med. Erwin Strzesak, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,
· dr n. med. Jan Wendland, Poznañ,
· prof. dr hab. Janusz Wiœniewski, kierownik Zak³adu Filozofii Polityki, Wydzia³

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
· dr Agata Wnukiewicz-Koz³owska, kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa

Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu Wroc³awskiego,
· dr n. pr. lek. Iwona Wrzeœniewska-Wal, p.o. kierownika Zak³adu Ekonomiki, Prawa

i Zarz¹dzania Szko³y Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego,
· dr n. pr. Zofia Zawadzka, Katedra Prawa W³asnoœci Intelektualnej Wydzia³u Prawa

Uniwersytetu w Bia³ymstoku.

