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INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY PUBLIKOWANIA I RECENZOWANIA TEKSTÓW 

ZŁOŻONYCH DO REDAKCJI WŁADZY SĄDZENIA 

Procedura recenzowania i publikowania 

1. Po otrzymaniu przez Redakcję tekstu, autor zostanie poinformowany drogą elektroniczną o rozpoczęciu procedury 
publikacji. 

2. Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwuetapową recenzję – formalno-merytoryczną (wewnętrzną) i merytoryczną 
właściwą (zewnętrzną). Pomyślne przejście I etapu recenzji kwalifikuje tekst do wejścia w zasadniczy proces recenzji i 
przesłania go do recenzentów zewnętrznych. 

3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów bez porozumienia z 
autorem, jak również ewentualnego opatrzenia artykułu fotografiami. 

4. Zgodnie z wytycznymi MNiSW procedura recenzyjna przebiega według zasad podwójnej anonimowej recenzji (double-
blind review). Każdy artykuł jest przekazywany dwóm recenzentom, nie będącym pracownikami jednostki wydającej 
czasopismo. Redakcja przestrzega zasady poufności i anonimowości. Po recenzji, Redakcja przesyła do autora treść 
recenzji w formie pisemnej z jednoznacznym wnioskiem, co do przyjęcia/przyjęcia warunkowego/odrzucenia artykułu. W 
przypadku otrzymania od recenzenta uwag krytycznych, tekst może zostać opublikowany po wprowadzeniu przez autora 
sugerowanych poprawek oraz uzyskaniu pozytywnej recenzji. 

5. Recenzja zostaje sporządzona w oparciu o formularz recenzji. Ocena recenzentów staje się wiążąca dla Redakcji. 
6. Procedura recenzowania została skonstruowana zgodnie z wytycznymi MNiSW. Recenzenci dobierani są ze względu na 

zainteresowania badawcze, tak by recenzent i autor nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych, jak 
również by uniknąć konfliktu interesów. 

Prawa autorskie 

1. Czasopismo „Władza sądzenia” służy rozwojowi nauki. Zamieszczone w nim publikacje dostępne są w formie open access 
i mogą zostać wykorzystane dla celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnych z podaniem źródła. 

2. Pobieranie opłat za dostęp do informacji lub artykułów zawartych we „Władzy sądzenia” lub ograniczanie do niego 
dostępu jest zabronione. 

3. Odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób 
trzecich ponosi autor nadesłanej pracy. Autor ma obowiązek dostarczyć Redakcji pisemną zgodę właściciela praw 
autorskich w przypadku korzystania w swoim tekście z materiałów chronionych prawem autorskim. 

4. Wychwycone przejawy nierzetelności naukowej i zwykłej nieuczciwości (jak plagiaty) będą dokumentowane i 
upubliczniane (z powiadomieniem odpowiednich instytucji włącznie). 

5. Nadesłanie artykułu do publikacji we „Władzy sądzenia”, jest równoznaczne ze zgodą autora na udostępnienie swojej 
pracy i informacji w niej zawartych dla celów, jakim służyć ma niniejsze czasopismo. 

6. Redakcja "Władzy Sądzenia" w procedurze publikowania i udostępniania tekstów przyjmuje zasady określone w licencji 
Creative Commons 4.0 Uznanie Autorstwa-Niekomercyjne Użycie-Na Tych Samych Warunkach. 

7. Miejscem deponowania tekstów publikowanych w czasopiśmie "Władza Sądzenia" są: strona internetowa "Władzy 
Sądzenia" (www.wladzasadzenia.pl) Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (www.repozytorium.uni.lodz.pl), baza The 
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (www.cejsh.icm.edu.pl), baza Directory of Open Access 
Journal (www.doaj.org). 
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