ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION
ALKOHOLIZM I NARKOMANIA
INFORMATION FOR A REVIEWER
If there is a financial or other conflict of interest between reviewer and author(s) - potential
conflicts listed below - please reject the review invitation.
If in doubt please consult the editor.

Potential conflict of interest:
Personal relation:
- kinship
- legal guardianship or power of attorney of guardianship
- personal conflict
Professional relations (present and past):
- employment
- supremacy (dean, director, head of department) or employment (application for a job) in
author (s) workplace
- supervision
Scientific relations:
- scientific supervision
- co-publication
- competition
Economic relations:
- a self-serving stake in the research results or the article
Confidentiality
After accepting the invitation to review, the received materials are to be treated as confidential
documents. This means that the article may not be shared without prior authorisation from the
editor. Since peer review is confidential, the reviewer may not share review content without
permission from editors and authors.

INFORMACJA DLA RECENZENTA
Jeżeli istnieje konflikt interesów w relacji recenzent-autor (najczęstsze sytuacje wymieniono
poniżej), proszę odrzuć zaproszenie do recenzji.
W przypadku wątpliwości, proszę skonsultować się z redaktorem czasopisma.

Potencjalny konflikt interesu w relacji recenzent-autor:
Stosunki osobiste (obecnie i w przeszłości):
- związek pokrewieństwa z autorem,
- opieka prawna nad autorem lub posiadanie jego pełnomocnictwa,
- osobisty konflikt z autorem.

Stosunki zawodowe (obecnie i w przeszłości):
- zawodowa zależność występująca w relacji z autorem,
- pełnienie funkcji kierowniczej (dziekan, dyrektor, kierownik) lub praca naukowa (lub
ubieganie się o nią) w jednostce naukowej autora,
- pełnienie funkcji przełożonego autora.
Powiazania naukowe (obecnie i w przeszłości):
- opieka naukowa nad autorem,
- wspólne publikowanie,
- bezpośrednie współzawodnictwo naukowe z autorem.
Powiazania ekonomiczne:
- osobisty interes ekonomiczny związany z przeprowadzonym badaniem lub ocenianym
artykułem (współzawodnictwo lub wspólny interes).
Poufność
Po wyrażeniu zgody na zrecenzowanie artykułu, przekazane przez redakcję materiały powinny
być traktowane jako poufne. Oznacza to, że artykuł nie może być udostępniany nikomu przed
jego opublikowaniem bez wcześniejszej zgody redakcji. Ponieważ recenzenci i autorzy pozostają
wobec siebie anonimowi, recenzent nie powinien również udzielać informacji o treści recenzji bez
porozumienia się z redakcją i autorami.

