Kodeks Etyczny Portalu
Tworząc wspólnie portal Przemiany Ustrojowe bądźmy świadomi spoczywającej
na nas odpowiedzialności za dostarczanie naszym Czytelnikom zawsze treści
najwyższej jakości, nienagannych pod względem merytorycznym oraz edytorskim,
napisanych i opracowanych zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.
Chcemy szczególnie przypomnieć naszym Autorom znaczenie spoczywających
na nich obowiązków w kwestii praw autorskich czy odpowiedzialności
za wiarygodność przekazywanych informacji. Wątpliwe etycznie działanie
któregokolwiek z Autorów może być zatem nie tylko działaniem kładącym się
cieniem na nim samym, ale też obciążającym portal Przemiany Ustrojowe
oraz pozostałych Autorów z nim współpracujących. Wobec naszej linii redakcyjnej,
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w odpowiedzialność Autorów, tworzących dla Portalu z zaangażowaniem swych
najlepszych umiejętności i wiedzy dostarczamy niniejszy Kodeks, będący krótkim
i prostym przewodnikiem w kwestii standardów etycznych publikowanych treści.
Obowiązki Autorów
1. Autor zobowiązuje się dostarczać ustalony z Redakcją tekst we wcześniej
uzgodnionym terminie. Niemile widziana jest nieterminowość, a w szczególnie
rażących przypadkach może ona być przesłanką do zerwania współpracy
z Autorem.
2. Autor winien dostarczać treści tylko jego autorstwa. Plagiat i równoważne
praktyki są godne potępienia w pierwszym rzędzie, jako stanowiące szczególną
i wyjątkowo odrażającą skazę każdej publikacji.

3. Ilekroć Autor używa fragmentów treści już opublikowanych, powinien
wyraźnie to zaznaczyć wraz ze wskazaniem źródła i autora.
4. Ilekroć Autor tworzył pod wpływem istotnej inspiracji innym tekstem bądź
autorem, powinien otwarcie to wskazać, choćby poprzez wzmiankę w danym
materiale.
5. Jeśli w tworzeniu publikacji brały udział inne niż Autor osoby, powinny zostać
one wskazane jako współautorzy.
6. Ilekroć część publikacji stanowią zdjęcia, względnie inne materiały
multimedialne, Autor powinien podać ich źródło oraz licencję, na postawie
której mógł użyć danego materiału. Autor nie może używać materiałów,
do których nie ma praw bądź o prawach do których nie posiada informacji.
7. Na sumieniu Autora spoczywa odpowiedzialność za jakość jego pracy. Autor
winien zawsze tworzyć według swych najlepszych umiejętności i wiedzy.
8. Szanując swobodę Autorów i rozumiejąc jej znaczenie podkreślamy jednak
istotność wyczucia przez Autorów cienkiej granicy między swobodą ekspresji
a dobrami osób trzecich. Wyraźnie przestrzegamy też przed tworzeniem treści
opartych na informacjach niepewnych, niesprawdzonych czy potencjalnie
podejrzanych.
9.

Niedopuszczalna jest tabloidyzacja treści. Pewne informacje, nawet, jeśli
sprawdzone i być może godne upublicznienia, nie powinny ujrzeć światła
dziennego, jeśli mogą wyrządzić znaczną szkodę pewnym osobom, dotyczą ich
życia osobistego bądź ich publikacja wykraczałaby poza granice dobrego
smaku. Szczególnie liczymy tutaj na wyczucie i odpowiedzialność naszych
Autorów, mających na uwadze, iż współtworzą portal o charakterze naukowym.

10. Autorzy, świadomi swej odpowiedzialności nie tylko za swoje nazwisko,
ale też portal Przemiany Ustrojowe oraz za nazwiska innych Autorów zawsze
winni współpracować w przypadkach wykrycia działań etycznie wątpliwych
bądź wystąpienia oskarżeń o nie. Nawet, jeśli sami dopuścili się takowych, są
zobowiązani dołożyć wszelkich starań, aby nie położyły się one cieniem na
Portalu oraz innych tworzących dla niego Autorach.
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Niedopuszczalna jest nieuczciwa wewnętrzna konkurencja, a wszelkie spory o
istotnym rozmiarze winien rozstrzygać Redaktor Naczelny.
12. Niedopuszczalne jest, aby Autor pozostawał pod jakimkolwiek zewnętrznym
wpływem. W swych treściach winien zawsze reprezentować swoje stanowisko,
nigdy zaś stanowisko osób trzecich, grup nacisku czy innych państw.
Szczególnie naganne jest tworzenie nieobiektywnych treści w zamian za
korzyści majątkowe, co stanowi w świetle prawa przestępstwo.
13. Autor powinien traktować wewnętrzną komunikację redakcyjną jako poufną.

Obowiązki Recenzentów
1. Wskazany przez redakcję Recenzent ocenia przedłożoną mu pracę i tym
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2. Recenzenci są anonimowi i Autorzy nie wiedzą o ich tożsamości.
3. Do czasu publikacji materiały otrzymywane przez Recenzentów należy
traktować jako poufne. Tym samym Recenzent nie może czerpać osobistych
korzyści z takiego poufnego materiału.

4. Jeżeli między Autorem a Recenzentem może występować konflikt interesów,
względnie zachodzi ryzyko braku bezstronności, Redakcja wskazuje innego
recenzenta.
5. Recenzent ocenia wartość merytoryczną otrzymanego materiału, a wszelkie
uwagi personalne względem Autora są niestosowne.

Obowiązki Redakcji
1. Redakcja, wraz z Wydawcą, zapewniają stosowanie niniejszego Kodeksu,
tworząc dla Autorów i Recenzentów odpowiednie środowisko pracy.
2. Redakcja w przypadku wykrycia nadużyć określonych w niniejszym Kodeksie
podejmuje stosowne działania w celu rozwiązania powstałych problemów.
3. Redakcja dba o rzetelność naukową publikowanych materiałów.

