
ZARZĄDZENIE NR 83 

SZEFA KANCELARII SENATU 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie procedury recenzji naukowej monografii wydawanych przez Wydawnictwo 

Senackie (Kancelarię Senatu) 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 Statutu Kancelarii Senatu, stanowiącego załącznik do 

zarządzenia nr 6 Marszałka Senatu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu 

Kancelarii Senatu, zmienionego zarządzeniem nr 14 z dnia 18 kwietnia 2019 r., zarządzeniem 

nr 3 z dnia 5 maja 2020 r., zarządzeniem nr 5 z dnia 8 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem nr 7 

z dnia 24 września 2020 r., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wydawnictwo Senackie (Kancelaria Senatu) publikuje monografie naukowe z dziedziny nauk 

społecznych i nauk humanistycznych, dotyczące parlamentu, tworzenia prawa, ustroju 

państwa lub kluczowych zagadnień polityki państwa będących przedmiotem prac 

parlamentarnych. 

 

§ 2. 

1. Autor przedstawia: 

1) tekst monografii w postaci elektronicznej, opracowany zgodnie ze wskazówkami 

redakcyjnymi; 

2) recenzje, jeśli monografia była wcześniej recenzowana, w szczególności w toku 

postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu 

profesora; 

3) oświadczenie o oryginalności utworu i prawach autorskich; 

4) informacje o autorze i monografii, zawierające uzasadnienie jej publikacji, 

w szczególności czym wyróżnia się spośród innych pozycji dostępnych na rynku 

wydawniczym; 

5) streszczenie monografii i słowa kluczowe. 

2. Autor może przedstawić inne informacje i propozycje dotyczące pracy. 

3. Wskazówki redakcyjne, wzór oświadczenia oraz zakres informacji, o których mowa 

w ust. 1, określa Rada Wydawnictwa Senackiego, zwana dalej "Radą". 
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§ 3. 

Radę, w składzie od 3 do 5 osób, powołuje Szef Kancelarii Senatu spośród pracowników 

Kancelarii Senatu, wchodzących w skład Zespołu do spraw wydawnictwa senackiego. 

 

§ 4. 

1. Decyzje w sprawie dopuszczenia pracy do recenzowania oraz rekomendowania pracy do 

wydania podejmuje Rada. 

2. Pracownik właściwej komórki Kancelarii Senatu sprawdza, czy monografia jest napisana 

poprawnym językiem oraz czy są załączone informacje i dokumenty wymagane przy 

zgłoszeniu. 

3. Rada odmawia publikacji, która nie mieści się w profilu wydawnictwa. W przypadku 

niespełnienia warunków wymienionych w § 2 ust. 1 lub błędów merytorycznych 

i językowych, Rada może wezwać autora do poprawienia lub uzupełnienia przesłanych 

materiałów w wyznaczonym terminie lub odmówić publikacji monografii. W razie 

niepoprawienia lub nieuzupełnienia materiałów w ustalonym terminie Rada nie kieruje 

pracy do recenzowania. 

 

§ 5. 

1. Jeżeli monografia spełnia kryteria pracy naukowej, Rada kieruje monografię do dwóch 

recenzentów mających stopień naukowy i aktywnych w dyscyplinie naukowej 

odpowiadającej tematowi tej pracy. Rada może skierować monografię tylko do jednej 

recenzji, gdy praca była przedmiotem pozytywnie zakończonego postępowania w sprawie 

nadania stopnia lub tytułu naukowego i uzyskała w nim pozytywne recenzje albo gdy 

członkowie Rady zgodnie uznali, że dotychczasowy dorobek autora jest istotny 

i znaczący. 

2. Rada przekazuje recenzje autorowi, w razie potrzeby wyznaczając termin wprowadzenia 

poprawek. 

3. Po wprowadzeniu poprawek w terminie ustalonym przez Radę, praca może zostać 

ponownie przekazana recenzentowi. 

4. Jeżeli autor kwestionuje uwagi recenzenta, obowiązany jest odnieść się do nich pisemnie, 

wyjaśniając przyczyny ich nieuwzględnienia lub częściowego nieuwzględnienia. Rada 

decyduje, czy poprawioną monografię ponownie przesłać do recenzenta. 
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5. Rada rekomenduje Szefowi Kancelarii Senatu publikację monografii, której recenzje są 

jednoznacznie pozytywne i co do których większością głosów zajęła pozytywne 

stanowisko, przedstawiając jej orientacyjny koszt. 

6. Rada może udostępnić autorowi nazwiska recenzentów, a recenzentom nazwisko autora 

dopiero po podjęciu decyzji w sprawie publikacji monografii. 

 

§ 6. 

1. Autor jest informowany pisemnie o decyzji Szefa Kancelarii Senatu w sprawie publikacji 

monografii. 

2. W przypadku rezygnacji z publikacji monografii Kancelaria Senatu nie wykorzystuje 

przekazanych materiałów. 

 

§ 7. 

Traci moc zarządzenie nr 82 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia tymczasowej procedury recenzyjnej dotyczącej wydawnictw Kancelarii 

Senatu. 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

SZEF KANCELARII SENATU  

 

Adam NIEMCZEWSKI 

 


