
HISTORIA SLAVORUM OCCIDENTIS 

 

Oświadczenie Autora/ Współautora 

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

Tytuł/ Stopień naukowy: .............................................................................................................. 

Afiliacja: ....................................................................................................................................... 

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

Adres do korespondencji: ............................................................................................................. 

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

Adres e-mailowy: .........................................................................................................................  

 
 
Oświadczam, iż jestem autorem/ współautorem tekstu o tytule: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczam również, że: 

– ww tekst jest oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich; 

– ww tekst nie był dotychczas opublikowany i nie uczestniczy aktualnie w żadnym 

postępowaniu wydawniczym; 

– zapoznałem się z procedurą zapewnienia rzetelności edytorskiej (m in. przeciwdziałania 

przypadkom „ghostwriting” i „guest autorship”) dostępną na stronie internetowej czasopisma 

http://www.marszalek.com.pl/historiaslavorumoccidentis, w zakładce: Współpraca; 

– wyrażam zgodę się na poddanie ww tekstu procesowi recenzowania opisanemu na stronie 

internetowej czasopisma http://www.marszalek.com.pl/historiaslavorumoccidentis,  

w zakładce: Współpraca; 

– wyrażam zgodę na dokonanie koniecznych zmian tekstu, wynikających z opracowania 

redakcyjnego; 

– wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację ww tekstu w czasopiśmie Historia Slavorum 

Occidentis oraz na stronie internetowej czasopisma 

http://www.marszalek.com.pl/historiaslavorumoccidentis. 

 
 
 
       …………………………………………… 
         podpis Autora/ Współautora (czytelnie) 



Procedura recenzowania artykułów publikowanych w czasopiśmie „Historia Slavorum 

Occidentis”: 

  

a) po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, 

zostaje on wstępnie zweryfikowany przez zespół redakcyjny i następnie jest on kierowany do 

recenzji. 

 

b) do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych 

recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu. 

 

c) autor lub autorzy tekstu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review 

process). W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu 

interesów. Za konflikt interesów uznaje się relacje osobiste (np.: pokrewieństwo, związki 

prawne). Między recenzentami a autorem nie występuje też podległość zawodowa ani 

bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku. 

 

d) recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem 

o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku. 

 

e) nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są 

ujawniane. 



Zasady przeciwdziałania praktykom określanym jako „ghostwriting” i „guest 
authorship” w czasopiśmie „Historia Slavorum Occidentis”. 

Redakcja czasopisma oczekuje od Autorów respektowania rzetelności naukowej oraz 
jawności informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji 
(wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.) oraz okoliczności (finansowania, organizacji 
badań etc) towarzyszących. W związku z tym oczekujemy, że Autorzy: 

1. Wraz z nadesłanym tekstem ujawnią wkład poszczególnych autorów w powstanie 
publikacji. Odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji związanych z 
przygotowaniem materiału ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Szczególnie naganne są 
praktyki określane jako „ghostwriting” i „guest authorship”, czyli nieujawnianie nazwisk 
autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji lub w inny sposób przyczynili 
się do jej powstania (ghostwriting, a także przypisanie autorstwa osobie, która nie przyczyniła 
się do powstania publikacji (guest authorship). 

2. Przesłany do publikacji  materiał powinien zawierać też informację o źródłach 
finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych 
podmiotów („financial disclosure”). 

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą przez redakcję czasopisma 
„Historia Slavorum Occidentis” dokumentowane i ujawniane opinii publicznej, a informacje o 
nich będą przekazywane do odpowiednich instytucji. 

 



Formularz recenzji 

 

Recenzent (imię, nazwisko, tytuł i afiliacja:                      Data: 

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

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

Recenzja artykułu naukowego 

Tytuł artykułu: 

 

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

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

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

Ocena wybranych aspektów artykułu: 

Lp. Kryteria oceny 

Ocena pracy* 

dobra przeciętna słaba nie 

dotyczy 

1. Trafność sformułowania tytułu     

2. Aktualność problemu     

3. Oryginalność problemu     

4. Zastosowane metody     

5. Poziom merytoryczny artykułu     

6. Interpretacja wyników     

7. Wnioski     



8. Strona formalno-językowa     

10 Bibliografia      

*Wybraną ocenę zaznaczyć krzyżykiem. 

 

Uzasadnienie oceny i uwagi szczegółowe (np. odnoszące się do zmian w tekście, skrócenia 

tekstu, tytułu itp. elementów, które można/powinno się pominąć dla spójności i czytelności 

tekstu i jego głównej linii argumentacyjnej, a także czy są elementy, których dodanie 

podniosłoby wartość tekstu) Prosimy o obszerne uzasadnienie. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propozycja przyjęcia pracy do druku: 

1.  Bez poprawek                               

2.  Po uwzględnieniu poprawek wskazanych przez recenzenta   

3.  Po wprowadzeniu gruntownych poprawek i zmian   



4.  Praca nie kwalifikuje się do druku                

 

 

 

 

Podpis recenzenta: ....................................................................... 

 

 
 
 
 
Recenzje powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w dokumencie: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, 
Warszawa 2011. 
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