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1. The editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the 
journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In 
making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well 
as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer 
with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the 
integrity of the academic standards, preclude business needs from compromising intellectual and 
ethical standards, and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies 
when needed. 

1. Redaktor w czasopiśmie jest odpowiedzialny za decyzje, które artykuły przysłane do redakcji 
powinny być publikowane, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w 
czasopiśmie. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor może kierować się polityką komitetu 
redakcyjnego czasopisma, jak również wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, 
naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor 
może konsultować się z innymi członkami redakcji i recenzentami. Redaktor powinien zachować 
normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać praktyki narażające normy etyczne i 
intelektualne oraz zawsze być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień, anulowań i przeprosin, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. 

2. The editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, 
sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). 
The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other 
than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board 
members, as appropriate. 

2. Redaktor powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez względu 
na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub 
upodobania polityczne autora (-ów). Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym 
artykule nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w określonych 
przypadkach również innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego. 

3. The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to 
anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, 
and the publisher, as appropriate. 

3. Redaktor i każdy inny członek redakcji nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy 
nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami 
redakcyjnymi (np. tłumaczami lub korektorami językowymi) i wydawcą. 

4. The editor should seek so ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should refrain 
(i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review 
and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from 
competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or 
(possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose 
relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after 



publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction 
or expression of concern. 

4. Redaktor powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed 
rozpoczęciem procesu rozpatrywania artykułu redaktor powinien ujawnić ewentualne konflikty 
interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, firm 
lub (ewentualnie) instytucji związanych z artykułami proponowanymi do publikacji. W przypadku 
zaistnienia takich sytuacji redaktor w zamian powinien poprosić współredaktorów lub innych członków 
redakcji o podjęcie się procesu rozpatrywania artykułu i jego recenzji. Redakcja powinna wymagać od 
wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych i publikować 
poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu. Jeśli to konieczne, 
powinny być podjęte inne odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie 
sprostowania. 

 


