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"Rocznik Samorządowy" - procedura recenzowania

Szanowni Państwo. Dla zachowania obiektywizmu naukowego wdrożyliśmy 

następującą procedurę recenzowania. Wszelkie uwagi i propozycje w tym 

zakresie przyjmuje redaktor naczelny: Karol Dąbrowski 

(karol.dabrowski@forr.org.pl).

1. na wstępie redakcja weryfikuje zgodność tematyki artykułu z tytułem oraz 

zachowanie wymogów formalnych (redakcyjnych i zasad sporządzania przypisów). 

W razie ich niezachowania redakcja przesyła autorowi artykuł do poprawy,

2. po otrzymaniu artykułu redakcja przesyła autorowi do wypełnienia oświadczenia 

o oryginalności tekstu (wraz z oświadczeniem dotyczącym zapory ghostwriting), 

udzieleniu licencji niewyłącznej na publikację tekstu w czasopiśmie, wersja online 

oraz wersja papierowa, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skan 

oświadczenia należy przesłać na adres e-mail redaktora naczelnego,

3. kolejno redakcja dokonuje anonimizacji tekstu usuwając dane autora, nadaje 

tekstowi numer wewnętrzny (numery są nadawane w kolejności wpływu tekstów do 

danego numeru, np. 2012/1/3) i przekazuje artykuł do oceny redaktorowi 

tematycznemu,

4. po ocenie redaktora i ewentualnych poprawkach wprowadzonych przez autora 

tekst jest przesyłany do recenzji dwóm recenzentom. Jest to system tzw. "podwójnej 

ślepej recenzji". Recenzenci są wyznaczani spoza macierzystej jednostki autora 

i spoza zespołu Pracowni Badań nad Samorządami,

5. recenzja jest pisemna i zawiera jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia 

artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

6. po otrzymaniu negatywnej recenzji redakcja odsyła autorowi artykuł do 

ewentualnej poprawy wraz z tekstem recenzji. Przez cały proces recenzji dane 

recenzenta, jak i autora pozostają dla stron anonimowe. Dane recenzenta są 

usuwane z karty recenzji,

7. dane recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista stałych 

recenzentów czasopisma jest podawana na stronie internetowej oraz w danym 

tomie,

8. po otrzymaniu pozytywnej recenzji redakcja przyjmuje artykuł do druku, 

informując o tym autora.

Redakcja stara się przestrzegać zasad rzetelności naukowej. Dlatego też 

wypełnienie oświadczeń jest niezbędne dla przyjęcia tekstu do publikacji.

-- -- --
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miejscowość, dnia ...

........................................

(imię i nazwisko recenzenta)

........................................

(adres e-mail)

"Rocznik Samorządowy" - karta recenzji

..................................................

(artykuł numer)

Tytuł artykułu: ...................................................................................................

              

1. Zgodność tytułu z tekstem: ..............................................................................

2. Struktura: ......................................................................................................

3. Bibliografia: ....................................................................................................

4. Strona redakcyjna i techniczna pracy, poprawność 

przypisów: ...............................

5. Uwagi merytoryczne, w szczególności poprawność terminologiczna, językowa, 

sposób wyrażania myśli, brak powtórzeń, obiektywizm stylu, umiejętność analizy 

i syntezy, udokumentowanie tez czerpanych od innych autorów, uzasadnienie tez 

własnych: ..........................................................................................................

6. Inne uwagi: ...................................................................................................

7. Czy artykuł można dopuścić do publikacji: TAK / NIE

............................

(podpis)

UWAGA! Przed przesłaniem recenzji autorowi dane recenzenta są usuwane.
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miejscowość, data

imię i nazwisko autora

adres, telefon, e-mail

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż tekst o tytule

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

jest mojego autorstwa, jak również jest w pełni oryginalny i nie narusza praw osób 

trzecich. Ponadto nie uczestniczy aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym.

Zgodnie z praktykami przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guest 

authorship oświadczam, iż osoby trzecie nie wniosły istotnego wkładu w powstanie 

publikacji / następujące osoby trzecie wniosły istotny wkład w powstanie publikacji 

(wymienić, wraz z podaniem stopni i tytułów naukowych)*:

.......................................................................................................................

Oświadczam, iż na przygotowanie publikacji otrzymałem/otrzymałam środki 

finansowe od .................................................................................................. / 

Oświadczam, iż publikacja została przygotowana ze środków własnych autora*.

W przypadku tekstu współautorskiego udział pozostałych autorów określam 

na: (podać w procentach, wymieniając wszystkich 

współautorów): ......................................................................................

Udzielam Fundacji Obywatelskiego Rozwoju-Ryki bezterminowej, bezpłatnej, 

niewyłącznej licencji na publikację utworu w "Roczniku Samorządowym" w wersji 

elektronicznej oraz w wersji papierowej; jak również na rozpowszechnianie utworu 

w zbiorach tekstów, antologiach i innych wydawnictwach Fundacji tworzonych 

w formie papierowej i elektronicznej. Zgadzam się także na publikację tekstu na 

licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 Polska.

Wyrażam zgodę Fundacji Obywatelskiego Rozwoju-Ryki (ul. Stuart 6, 08 - 

500 Ryki) na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem wydawniczym 

czasopisma "Rocznik Samorządowy", zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 

zm.).

podpis

* niepotrzebne skreślić
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