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Sposób postępowania w przypadku, gdy recenzent 
podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI)  

w zgłoszonym manuskrypcie

  

 

Recenzent (lub redaktor) wskazuje na etyczne  
problemy z manuskryptem

Podziękuj recenzentowi i poinformuj, że planujesz to zbadać

Autor(zy) dostarcza(ją) odpowiednie dokumenty

Satysfakcjonująca odpowiedź Niesatysfakcjonująca odpowiedź  
lub jej brak

Poinformuj autora, że proces 
recenzowania został wstrzymany 

do czasu rozpatrzenia tego 
przypadku

Przekaż zastrzeżenia pracodawcy autora 
lub osobie odpowiedzialnej za nadzór nad 

badaniami w tej instytucji

Przeproś i kontynuuj  
proces recenzowania

Poinformuj recenzenta o wyniku 
rozpatrzenia tego przypadku

Sprawa rozwiązana 
satysfakcjonująco

Niesatysfakcjonująca 
odpowiedź lub jej brak

Kontaktuj się z instytucją co 
3–6 miesięcy, starając się o 

zakończenie tej sprawy

Niesatysfakcjonująca 
odpowiedź lub jej brak

Zgłoś tę sprawę do innych 
władz (np. do rejestru  
badań medycznych,  

komisji etycznej, urzędu  
ds. oszustw naukowych)

np. brak zgody [komisji] etycznej albo 
zastrzeżenia dot. zgody pacjenta lub 
jego ochrony, albo zastrzeżenia dot. 
testów na zwierzętach

np. poproś o dostarczenie dowodu 
na zgodę komisji etycznej lub kopii 
dokumentów świadomej zgody

Rozważ zgłoszenie tego przypadku 
do COPE, jeżeli dotyczy on 
nowych zagadnień etycznych
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 Sposób postępowania w przypadku, gdy czytelnik 
podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI)  

w opublikowanym artykule

Czytelnik informuje redaktora o nieujawnionym KI autora

Podziękuj czytelnikowi i poinformuj, że planujesz to zbadać

Skontaktuj się z autorem(ami) i przedstaw sprawę

Autor(zy) dostarcza(ją) 
odpowiednie dokumenty

Podziękuj autorowi, ale podkreśl 
powagę tego pominięcia

Opublikuj korektę deklaracji dot.  
KI, zgodnie z wymogami

Poinformuj czytelnika o wyniku

Wyjaśnij politykę czasopisma lub definicję  
KI oraz uzyskaj podpisane oświadczenia  
od autorów o wszystkich powiązanych KI  

[z daną publikacją] (jeżeli nie zostały 
uzyskane wcześniej)

Autor(zy) zaprzecza(ją) KI

Pomocne może być 
dostarczenie kopii polityki 

czasopisma dot. KI lub  
definicji KI

Adnotacja
Aby uniknąć tych 
problemów
w przyszłości:  
Zawsze proś 
wszystkich autorów  
i recenzentów
o wypełnienie 
oświadczenia 
o KI przed 
opublikowaniem. 
Upewnij się,  
że instrukcje  
[dla autorów] 
zawierają jasną 
definicję KI


