Zapora „ghostwriting”
Zgodnie z wytycznymi określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, redakcja „Ochrony Zabytków” – dbając o najwyższy stopień
rzetelności naukowej czasopisma – zwraca się z prośbą do wszystkich Autorów o ujawnianie
faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz informacji, kto jest
autorem koncepcji, założeń, metod itp.) wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji.
Redakcja zaznacza, że praktyki „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem
nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane i dokumentowane
przez redakcję.
Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych
ponosi Autor składający opracowanie.
* Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia
swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w
publikacji. Natomiast „guest authorship” („honorary authorship”) polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako
autora lub współautora, mimo że jego udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są
przejawem nierzetelności naukowej.

Ghostwriting prevention
According to the guidelines for research periodicals specified by the Ministry of Science and
Higher Education, the editorial team of the “Ochrona Zabytków” magazine, wishing to ensure
the highest level of scientific integrity of its contents, kindly asks every Author to reveal the
actual contributions to the publications submitted (stating all affiliations as well as
information on the authorship of concepts, tenets, methods etc.) applied in the course of
preparation of the given publication.
The editorial team wishes to emphasise that “ghostwriting” and “guest authorship” practices
are inconsistent with scientific integrity and that any and all instances of such practices shall
be exposed and documented by our team.
The primary responsibility for disclosing the information referred to above rests upon the
Author submitting the given article.
* “Ghostwriting” is a situation where any individual has made a significant contribution to the publication without
revealing his or her input as one of the authors or without any credit being given to such individual in the
acknowledgements section of the publication. “Guest authorship”, otherwise known as “honorary authorship”, on
the other hand, is a phenomenon which occurs where a given individual is specified as the author or co-author
despite the fact that his or her contribution has been negligible or non-existent. Both of the above practices are
inconsistent with the principle of scientific integrity.

