
Informacje dla Autorów

Artykuły i recenzje należy składać w dwóch egzemplarzach znormalizowanego • 
maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, tj. 1800 znaków na 
stronie), bez żadnych wyróżnień. Tekst należy nadesłać również pocztą elektro-
niczną na adres redakcji.
Objętość artykułu, wraz z przypisami, nie powinna przekraczać 22 stron znorma-• 
lizowanego maszynopisu. Recenzje nie powinny przekraczać 8 stron znormalizo-
wanego maszynopisu.
Materiał powinien zawierać pełen tytuł oraz streszczenie w języku polskim i an-• 
gielskim o objętości nie więcej niż 0,5 strony znormalizowanego maszynopisu 
(900 znaków) oraz 3–4 słowa klucze (Keywords).
Przypisy należy umieszczać na dole tekstu.• 
Pozycje bibliograficzne powinny być sporządzone według tego samego, poniższe-• 
go wzorca:
a) inicjał(-y) imienia, nazwisko autora(-ów), tytuł pracy, miejsce i rok wydania, 

stronę(-y).
b) w przypadku czasopism należy podać: inicjał(-y) imienia, nazwisko autora(-ów), 

tytuł, rok, numer, stronę(-y).
Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych.• 
Do Redakcji należy przesłać ostateczną postać materiału.• 
Do teksu należy dołączyć informacje dotyczące Autora:• 
a) pełne imię i nazwisko,
b) stopień lub tytuł naukowy,
c) reprezentowaną instytucję naukową,
d) dokładny adres z numerem telefonu oraz mailem.
Tekst w całości będzie opublikowany również w wersji elektronicznej na stronie • 
internetowej czasopisma, na co Autor przesyłając tekst do druku wyraża zgodę.
Ponadto Redakcja informuje, iż:• 
1) każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza 

członków Redakcji, Rady Programowej, Naczelnej Izby Lekarskiej;
2) w przypadku artykułów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest 

pracownikiem zagranicznej instytucji naukowej, innej niż narodowość autora;
3) recenzja jest anonimowa. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości;
4) recenzja ma formę pisemną i jest archiwizowana i kończy się jednoznacznym 

wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, dopuszczenia do publi-
kacji pod warunkiem dokonania wskazanych zmian lub jego odrzucenia.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”, Redak-
cja „Medycznej Wokandy” zamierza wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla 
reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki i wdraża poniższe rozwiązania:
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1. Redakcja oczekuje od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych au-
torów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. infor-
macji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywa-
nych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi 
Autor zgłaszający manuskrypt.

2. Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierze-
telności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie 
z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniające Autorów, 
towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja oczekuje od Autorów podania informacji o źródłach finansowania publi-
kacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmio-
tów („financial disclosure”). Autorzy publikowanych materiałów zobowiązani są 
w szczególności do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych, jeżeli takie 
istnieją, pomiędzy autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nade-
słanej pracy lub firmą konkurencyjną. Redakcja zastrzega w takiej sytuacji podję-
cie decyzji o publikacji lub odmowie publikacji przekazanego materiału. Informa-
cja o konflikcie interesów lub jego braku winna być zamieszczona w stosownym 
oświadczeniu Autora dołączonym do manuskryptu pracy.

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza ła-
mania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Drastyczne przypadki 
będą publikowane na stronie internetowej czasopisma.
Lista recenzentów/Reviewers List:

Lista recenzentów/Reviewers List:

dr Kinga Bączyk-Rozwadowska, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu im. Mi-• 
kołaja Kopernika w Toruniu,
dr hab. Leszek Bosek, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagielloń-• 
skiego i w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca praw-
ny i naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych,
prof. zw. dr hab. n. prawn. Marek Chmaj, Wydział Prawa Uniwersytetu Humani-• 
stycznospołecznego SWPS w Warszawie,
prof. dr hab. Edward Jeliński, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii • 
(1995 r.), od 2000 r. prof. nadzwycz. w Instytucie Filozofii UAM, a od 2005 r. 
w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
dr hab. n. med. Jerzy Harasymczuk, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcin-• 
kowskiego w Poznaniu,
prof. dr hab. Alicja Krzyżaniak, kierownik Zakładu Epidemiologii Katedry Medy-• 
cyny Społecznej UM w Poznaniu,
dr n. med. Sławoj Maciejewski, Poznań,• 
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolic-• 
kiego Uniwersytetu Lubelskiego,
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dr n. pr. Piotr Piesiewicz, Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołeczne-• 
go SWPS w Warszawie,
prof. nadzw. dr hab. Anna Potyrała, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa • 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr n. med. Jacek Putz, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształ-• 
cenia Podyplomowego – Warszawa,
dr n. med. Tomasz Sioda, Poznań,• 
dr n. med. Erwin Strzesak, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,• 
dr n. med. Jan Wendland, Poznań,• 
prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, kierownik Zakładu Filozofii Polityki, Wydział • 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa • 
Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
dr n. pr. lek. IwonaWrześniewska-Wal, p.o. kierownika Zakładu Ekonomiki, Pra-• 
wa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego,
dr n. pr. Zofia Zawadzka, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa • 
Uniwersytetu w Białymstoku,
dr n. o zdr. Joanna Zdanowska, Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdro-• 
wotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu,
dr n. pr. Mariusz Zelek, adwokat, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubez-• 
pieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu.


