
ZAWIADOMIENIE O PRAKTYKACH PLAGIATOWYCH
ORAZ RETRAKCJI ARTYKUŁU

Redakcja Postępów Mikrobiologii z żalem informuje 
PT Czytelników, iż przesłany ostatnio do Redakcji arty-
kuł pt. „Obecnie akceptowane i zalecane metody bada-
nia lekowrażliwości dermatofitów” autorstwa* S. Gnat, 
D. Łagowski, A. Nowakiewicz został odrzucony na wstę-
pie przez Redakcję i nie dopuszczony do dalszych eta-
pów wydawniczych. Okazało się, że praca ta jest w dużej 
mierze plagiatem publikacji Dogra i wsp. zamieszczo-
nej w 2019 r. w Indian Dermatology Online Journal 10, 
225–233. Zarówno zachowanie układu rozdziałów, 
jak i tłumaczenia dużych fragmentów wzmiankowanej 
publikacji nosiły cechy plagiatu. Z  kolei wydana już 
praca pt. „Mechanizmy powstawania oporności der-
matofitów na substancje przeciwgrzybicze” autorstwa 
D. Łagowski, S. Gnat, A. Nowakiewicz, Postępy Mikro-
biologii 2020, 59, 2, 153–165 ulega retrakcji ze względu 
na znamiona plagiatu. W publikacji tej znajdują się 
bardzo duże fragmenty publikacji przytoczone z innej, 
wcześniej wydanej publikacji Martinez-Rossi i  wsp. 
2018. Dermatophyte resistance to antifungal drugs: 
mechanisms and prospectus, Frontiers in Microbiology 
z 2018 r. (doi.org/10.3389/fmicb.2018.01108). Autorzy 

publika cji wydanej w PM przenieśli zarówno pomysł 
pracy jak i wspomniane obszerne elementy tekstu. 
Redakcja Postępów Mikrobiologii nie może pozostawać 
obojętna wobec takich praktyk. 

Tłumaczenie naukowego dzieła lub artykułu z za- 
gra nicznej prasy nie stoi w kolizji z utworem pierwot-
nym. Jeśli jednak zostanie skopiowane i przetłuma-
czone, a następnie zaprezentowane jako twórczość 
własna – staje się plagiatem.

Dotychczas Redakcja brała za pewnik uczciwość 
naszych Autorów i podpisywana przez Autora kores-
pondencyjnego deklaracja o oryginalności zgłaszanej 
pracy była wystarczającym zapewnieniem by rozpocząć 
proces recenzji pracy. Niestety czasy te minęły bez-
powrotnie. Tym bardziej miło nam zakomunikować, 
że dzięki rozpoczętej w tym roku współpracy z domem 
wydawniczym Sciendo wdrożyliśmy do naszego pro-
cesu redakcyjnego program anty-plagiatowy iThen-
ticate w celu zapewnienia, że publikowane materiały 
są oryginalnym i wartościowym źródłem wiedzy dla 
naszych Czytelników.
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* W oryginalnym manuskrypcie przesłanym do redakcji wśród autorów figurował również doktor Mariusz Dyląg, jednak po zapoznaniu 
się z przedstawionymi materiałami dowodowymi wycofał swoje współautorstwo. 


