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Procedury recenzji i publikacji monografii naukowych  

w Wydawnictwie Stowarzyszenia Młodych Naukowców 

    

Opracowano na podstawie zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych 

w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące 

najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers 

(Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych). 

 

 Stowarzyszenie Młodych Naukowców będące wydawcą monografii naukowych oraz monografii 

pod redakcją naukową dokłada wszelkich starań aby zgłoszone do publikacji w czasopiśmie prace były 

poddane profesjonalnej i rzetelnej recenzji przez niezależnych recenzentów.  

Dobór tematyki i jakość monografii  

 Wydawnictwo zajmuje się publikacją monografii naukowych z zakresu nauk przyrodniczych, 

medycznych i społecznych. Wydawca kładzie nacisk aby publikacje poruszały aktualne i ważne 

zagadnienia wnoszące istotny wkład w rozwój nauki.  

Wydawnictwo publikuje w języku 

- polskim (praca zawiera tytuł, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku angielskim); 

- angielskim. 

Szczegółowe wymagania dotyczące publikacji czasopismo podaje w ogłoszeniu o naborze prac do danej 

monografii.  
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 Celem upowszechnienia publikowanych przez nas monografii naukowych w skali światowej 

Wydawca udostępnia je bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej Wydawcy oraz w 

branżowych portalach. Publikacje dostępne są na zasadach Open Science. 

Autorstwo pracy 

 Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w przygotowanie 

pracy. Ghostwriting i guest autorship stanowiące przejaw nierzetelności naukowej uznaje się za 

przekroczenie zasad etycznych. Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w 

powstanie tekstu. W tym celu składane jest stosowne oświadczenie, dostępne na stronie internetowej 

czasopisma. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie 

publikacji, a nie został wskazany jako autor lub nie wspomniano o nim w podziękowaniu. Z guest 

authorship ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub 

w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to podano ją jako autora/współautora publikacji. 

 Autor zobowiązany jest ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład 

instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty 

interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację. 

 Artykuły składane do czasopisma mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami, nie naruszającymi 

praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas nie były opublikowane i nie zostały złożone w innym 

wydawnictwie. W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma 

obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wydawcę. 

 Autor przekazuje do Wydawcy wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska 

autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł (w tym fotografie, rysunki) zostały w 

prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. W przypadku naruszenia praw autorskich innych osób 

Wydawca, informuje o możliwości popełnienia przestępstwa/ nieetycznym działaniu instytucję przy, której 

afiliowany jest Autor/rzy. 
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Przebieg procesu recenzji i dobór recenzentów 

 Wydawca dokonuje doboru recenzenta kierując się jego wiedzą z zakresu, którego dotyczy 

zgłoszona praca. Pod uwagę brane są publikacje naukowe recenzenta i ich zbieżność z dziedziną, której 

poświęcona jest nadesłana praca. Recenzent powinien wykazywać się znajomością aktualnych wyników 

badań z zakresu poruszanego w recenzowanej pracy. Z recenzentem podpisywana jest umowa cywilno-

prawna, w której określone są podstawowe warunki recenzowania pracy, jak również termin wykonania 

recenzji. Wydawca dokłada wszelkich starań aby recenzje prac wykonywane były w okresie nie dłuższym 

niż 3 miesiące, jednak termin ten w szczególnych przypadkach (np. dostępność recenzentów) może ulec 

zmianom. Prośby o recenzję wysyłane są do recenzentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Recenzent otrzymuje nadesłany artykuł do recenzji dopiero po podjęciu się dzieła (zawarcie umowy 

recenzji). Na wcześniejszym etapie recenzent uzyskuje jedynie informacje o dziedzinie i zakresie 

tematycznym pracy.  

 Recenzent ma pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu. Swoją decyzję 

recenzent wyraża w formie pisemnej wypełniając kartę recenzji (Załącznik nr 1). Recenzent w karcie 

recenzji proszony jest o krótkie uzasadnienie swojej decyzji. Recenzent oprócz wypełnienia karty recenzji 

może nanosić bezpośrednio uwagi w treści pracy przesłanej do recenzji. Zarówno zanonimizowana karta 

recenzji jak i inne wskazówki lub uwagi recenzenta przekazywane są autorowi, który w terminie 

wskazanym przez Wydawcę zobligowany jest do zajęcia stanowiska lub naniesienia poprawek 

wynikających z analizy recenzji. Recenzent w szczególnych przypadkach może zalecić naniesienie 

poprawek a następnie zasugerować Wydawcy ponowną recenzję. W przypadku uzyskania negatywnej 

recenzji, Wydawca informuje o niej w drodze pisemnej zainteresowanego i podaje powód odrzucenia 

pracy. Recenzje powinny być wykonane obiektywnie, w zgodzie ze standardami etycznymi, w oparciu o 

argumenty naukowe, w celu podniesienia wartości naukowej tekstu. Krytykę personalną autora uznaje 
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się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi 

argumentami. 

 Autor ma prawo wglądu do zanonimizowanej karty recenzji swojego artykułu przez jeden miesiąc 

liczony od dnia otrzymania decyzji o negatywnym wyniku recenzji pracy. Tożsamość Recenzenta i Autora 

nie jest ujawniana w trakcie trwania procesu recenzowania pracy.   

 Recenzent powinien przygotować recenzję terminowo oraz dyskretnie, nie konsultując się z innymi 

recenzentami lub współpracownikami ani nie wyjawiając swoich opinii na temat recenzowanej pracy 

innym osobom. Recenzent, który dopatrzy się w recenzowanej pracy niedopuszczalnych zapożyczeń tzw. 

plagiatów zobowiązany jest wyraźnie wskazać to w przygotowanej recenzji.  

 Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku, do których występuje konflikt interesów 

wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą. O takiej sytuacji Recenzent 

powinien niezwłocznie powiadomić Wydawcę.  

 Prace nadesłane do publikacji podlegają również oddzielnej recenzji językowej z zakresu języka 

angielskiego przez doświadczonego anglistę. Poprawność językowa zgłoszonego artykułu jest dla nas na 

równie ważna jak i jego strona merytoryczna.  

 

Oświadczenie Wydawcy 

 Wydawca ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie naruszenia 

praw autorskich i plagiatu. Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora 

naukowego oraz Kolegium Wydawniczego. W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu 

danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką 

wydawanej monografii, nie zaś pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, 

poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie. Wydawca nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani 
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danych o recenzentach autorom. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również 

odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez 

pracowników Wydawcy, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. Informacja o recenzentach może być 

ujawniona dopiero na etapie publikacji monografii. Wydawca nie wyznacza na recenzentów osób, które 

pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych 

bezpośrednich relacjach osobistych. 
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Załącznik nr 1. Wzór karty recenzji 

 

Formularz recenzji artykułu monograficznego/monografii 

 

Tytuł: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę dokonać krótkiej oceny pracy: 

 TAK NIE NIE 

DOTYCZY 

1. Czy tytuł pracy jest poprawnie sformułowany i odpowiada 

treści? 

   

2. Czy streszczenie odpowiada treści pracy?    

3. Czy artykuł zawiera tytuł i streszczenie w języku angielskim?    

4. Czy autor/autorzy precyzyjnie określają cel pracy?    

5. Czy praca jest pisana językiem zrozumiałym dla osób nie 

będących specjalistami w danej dziedzinie? 

   

6. Czy uzyskane wyniki/wnioski zostały trafnie sformułowane?     

7. Czy praca napisana jest starannie i poprawnie stylistycznie?    

8. Czy praca ma charakter naukowy?    
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Końcowa ocena pracy (proszę podkreślić jedną odpowiedź): 

Oceniam pracę pozytywnie i rekomenduję do druku 

Praca może być opublikowana po dokonaniu niezbędnych poprawek 

Oceniam pracę negatywnie 

Uwagi/uzasadnienie:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: stopnia naukowego lub zawodowego, imienia/imion, nazwiska, 
miejsca pracy w celu publikacji na stronie internetowej Wydawcy lub w treści monografii przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców zgodnie 
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Oświadczam, że zrzekam 
się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.  

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Młodych Naukowców z siedzibą w Lublinie przy ul. Wyżynnej 
20/56, kontakt@naukowcy.org.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat; 
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4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

 

Imię i nazwisko recenzenta: ......................................................................................... ............. 

Stopień naukowy: .............................................................................. ....................................... 

Miejsce pracy: ...................................................................................................... .................... 

 

Data: ................................   Podpis recenzenta: .................................. 
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Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Autora/ów 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko autora korespondencyjnego 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
Adres miejsca pracy lub zamieszkania autora korespondencyjnego  

 

…………………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu                                                                                                    adres e-mail 

  

 

 

Oświadczenie Autora/ów pracy zgłoszonej do publikacji  

w Wydawnictwie Stowarzyszenia Młodych Naukowców 

  

Oświadczam(y), (imię i nazwisko Autora/współautorów)  

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

że praca pt. ................................................................................................................................................. ...............  

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

nie była wcześniej publikowana (pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi również części innej publikacji).  

Wkład poszczególnych autorów w powstawanie publikacji:  

………………………………………………………………………………………………...…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Do powstania publikacji przyczyniły się następujące podmioty (instytucje):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jako zgłaszający ponoszę/ponosimy* całkowitą odpowiedzialność za treść złożonej publikacji i oświadczam(y), że 

nie narusza ona praw autorskich innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

Wyrażam(y) zgodę na nieograniczone w czasie, nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych do 
wykorzystania przedmiotowego manuskryptu/artykułu/pracy, w działalności wydawniczej Stowarzyszenia Młodych 
Naukowców na następujących polach eksploatacji:  

a) publicznego udostępniania i rozpowszechniania w wersji drukowanej i elektronicznej,  

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu, 

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzenia do obrotu, użyczenia 
oryginału albo egzemplarzy).  

1. Praca opublikowany zostanie w monografii której wydawcą będzie Stowarzyszenie Młodych Naukowców. 

2. Autor/rzy oświadcza/ją, że przekazuje prawa autorskie do pracy Wydawcy. 

3. Autor/rzy pracy oświadcza/ją, że przygotowując pracę nie naruszył/li praw autorskich osób trzecich. W 

przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich autor/rzy artykułu ponosi/noszą pełną 

odpowiedzialność.  

4. Koszt publikacji – zgodny z cennikiem/ogłoszeniem naboru prac. 

5. Odpowiedzialność za treść artykułu ponoszą autorzy.  

6. Treść artykułu musi dotyczy stanu wiedzy z różnych dziedzinach szeroko pojętych nauk przyrodniczych, 

medycznych lub społecznych. 

7. Praca powinna być pisana językiem naukowym, a specjalistyczne słownictwo powinno być wyjaśniane, 

tak aby artykuł był przystępny dla nie specjalistów z danej dziedziny. 

8. Praca będzie recenzowany, przez co najmniej dwóch recenzentów i po pozytywnej recenzji będą 

przyjmowane do publikacji.  

9. Recenzja prac odbywa się w modelu podwójnie utajnionego procesu oceny. Recenzenci i autorzy nie 

znają swoich tożsamości. Chyba, że w ogłoszeniu o naborze pracy postanowiono inaczej. 

 

Jeżeli Autor/Autorzy dostarcza/ją w celu opublikowania obcy materiał ilustracyjny (ilustracje, tabele, wykresy itp.) 
to zobowiązuje/ą się uzyskać zezwolenie niezbędne do ich reprodukowania oraz przekazać je wydawcy. 
Autor/Autorzy zabezpiecza/ją wydawcę od wszelkich roszczeń lub naruszeń własności związanych z tym 
materiałem ilustracyjnym. 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CELEM PUBLIKACJI W MEDIACH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, uczelnia, dane afiliacyjne) w 
celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców zgodnie z ustawą z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Oświadczam, że zrzekam się 
dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Młodych naukowców z siedzibą w Lublinie; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań wydawniczych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a.  

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.  

4.  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia pracy przez Wydawcę czasopisma Nauki Przyrodnicze. 
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  brak możliwości realizacji 
procesu wydawniczego pracy. 

 

Niniejszą oświadczenie należy odręcznie podpisać a następnie dostarczyć Wydawcy drogą pocztową na adres 

Stowarzyszenie Młodych Naukowców, ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin lub po zeskanowaniu przesłać na adres 

kontakt@naukowcy.org.pl.  

 

Wyrażam/y zgodę na opublikowanie mojej pracy oraz zgadzam się 

z ww postanowieniami i klauzulami. 

      

                                                                                                        

         ……………………………………………………… 

(data i podpis czytelny autora/ów) 

 

mailto:kontakt@naukowcy.org.pl

