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Sposób postępowania w przypadku podejrzenia, że 
recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora

Adnotacja 
Wskazówki dla 
recenzentów powinny 
zaznaczać, że 
zgłoszony materiał 
musi być trzymany
w tajemnicy i nie może 
zostać wykorzystany
w jakikolwiek sposób 
póki nie zostanie 
opublikowany

  

 
Autor zarzuca niewłaściwe zachowanie recenzentowi

Jeżeli pliki nie są już 
dostępne w redakcji 
czasopisma, poproś 

autora o kopie

Nie zapomnij
o osobach, które 

odmówiły wykonania 
recenzji

Podziękuj autorowi i poinformuj, że to zbadasz

Wyszukaj pliki (zgłoszony manuskrypt i recenzje)

Otwarta recenzja (tożsamość 
recenzenta jest ujawniona autorowi)

Anonimowa recenzja (tożsamość 
recenzenta NIE jest ujawniona autorowi)

Autor oskarża rzeczywistego 
recenzenta o niewłaściwe zachowanie

Nieuzasadnione

Satysfakcjonujące 
wyjaśnienie

Jeżeli brak 
odpowiedzi, spróbuj 
kontaktować się z 

instytucją co
 3–6 miesięcy

Wyjaśnij sytuację autorowi 
(zdecyduj, czy chcesz ujawnić 

nazwisko[a] rzeczywistego 
recenzenta[ów]: to zależy od 
Ciebie, ale jeżeli czasopismo 
stosuje anonimowe recenzje, 

to musisz otrzymać zgodę 
recenzentów zanim ujawnisz ich 

tożsamość autorowi)

Rozważ usunięcie 
recenzenta z bazy 

recenzentów podczas 
dochodzenia i poinformuj 
recenzenta o podjętych 

działaniach

Usuń recenzenta na 
zawsze z bazy i rozważ 
zrelacjonowanie sprawy

w czasopiśmie

Niesatysfakcjonujące 
wyjaśnienie lub brak 

odpowiedzi

Skontaktuj się z instytucją recenzenta  
i poproś o zbadanie sprawy

Recenzent 
uniewinniony

Recenzent  
uznany za 
winnego

Informuj autora 
na bieżąco 

o postępach

Przedyskutuj  
z autorem

Wydają się uzasadnione

Przedyskutuj
z autorem/

poproś o dalsze 
dowody

Napisz do recenzenta 
przedstawiając sprawę i  
prosząc o wyjaśnienie

Autor oskarża kogoś, kto nie  
był proszony o zrecenzowanie 
artykułu dla tego czasopisma

Uzyskaj cały materiał dowodowy od autora 
oraz z innych źródeł, np. publikacja*, abstrakt, 

sprawozdanie ze spotkania, kopia slajdów,  
aplikacja grantowa: nie kontaktuj się z  

recenzentem póki nie ocenisz tych materiałów

Sprawdź powiązania pomiędzy 
oskarżoną osobą  a wymienionym z 
nazwiska recenzentem, np. ten sam 

zakład pracy, osobiste relacje

Oceń materiał dowodowy (lub poproś o to osobę   
o odpowiednich kwalifikacjach) i zdecyduj, czy 

zarzuty autora są uzasadnione
Rozważ skontaktowanie się   z 

rzeczywistymi recenzentami, aby 
skomentowali zarzuty

i upewnij się, czy wykonali recenzje 
samodzielnie/nie rozmawiali o tekście 

z innymi

Adnotacja 
Opcje zależą od typu 
recenzji stosowanego
w systemie

* Adnotacja
Jeżeli autor okazuje 
opublikowany tekst 
to można przyjąć, że 
mamy do czynienia
z plagiatem (zob. 
diagram o plagiacie)


