
Recenzowany artykuł pod tytułem:

uważam za (proszę o wpisanie ✓ w prawej kolumnie bądź pogrubienie całego wiersza): 

ważny i nowatorski, wprowadzający nowe perspektywy badawcze 

wyróżniający się, jednak nie nowatorski 

przeciętny, jednak spełniający wymagane standardy naukowe 

sytuujący się poniżej wymaganych standardów naukowych 

niespełniający wymaganych standardów naukowych 

Tekst uważam za: 

bardzo dobry 

do przyjęcia po ewentualnych drobnych korektach 

do przyjęcia po niezbędnych poprawkach 

do przyjęcia po gruntownym przeredagowaniu 

nie do przyjęcia w obecnej postaci 

nie do przyjęcia 

Poprawki, które należy bezwzględnie nanieść, mają charakter: 

- redakcyjny, formalny (zapis, cytowanie, przypisy)

- językowy (gramatyka, ortografia, interpunkcja)

- stylistyczny

Formularz recenzji tekstu naukowego* 



- argumentacyjny

- metodologiczny

- tematyczny

- bibliograficzny (literatura podmiotu i przedmiotu)

Publikację artykułu: 

rekomenduję 

rekomenduję po naniesieniu poprawek przez Autora 

rekomenduję po naniesieniu poprawek przez Autora i uzyskaniu dla nich 
aprobaty ze strony recenzenta 

zdecydowanie odradzam 

Tekst recenzji do przekazania Autorowi artykułu:** 



Data i miejsce wystawienia recenzji: 

Imię i nazwisko Recenzenta: Podpis***: 



* Recenzja naukowa to pisemna forma krytycznej oceny pracy naukowej. Stanowi ona podstawowe narzę-
dzie oceny wartości pracy badacza i wykonywana jest przed opublikowaniem artykułu lub przed przyzna-
niem grantu. […] Recenzenci dodawać mogą interesujące komentarze, sugerować dodatkowe analizy czy
też proponować skorzystanie ze źródeł z innych dziedzin. Ponadto recenzja naukowa powinna posiadać
następujące cechy:

• skuteczność – zapewnienie wsparcia dla strategicznych i znaczących celów badawczych;
• efektywność – zapewnienie opłacalności badań naukowych;
• uczciwość – unikanie stronniczości w procesie recenzowania;
• odpowiedzialność społeczna – odzwierciedlenie woli społecznej i ochrona interesu społecznego.

(Za: Procedury recenzowania i doboru recenzentów, t. I, red. J. Protasiewicz, Warszawa: OPI 2012, s. 11). 

Recenzja powinna rzetelnie zdawać sprawę z treści i konkluzji recenzowanego dzieła […] a także zawierać 
wyraźne i dobrze uzasadnione oceny poszczególnych składników przedstawionej recenzentowi dokumen-
tacji, zwłaszcza zaś zawartych tam tez o charakterze naukowym […]. Recenzja nie powinna być zdawkowa, 
a pod względem objętości powinna mieścić się w przyjętych dla danego typu procedury standardach. Po-
nadto recenzja powinna kończyć się jasno wyrażoną, jednoznaczną konkluzją, a więc być pozytywna lub 
negatywna, chyba że procedura dopuszcza recenzje warunkowo pozytywne. Konkluzja recenzji powinna 
znajdować uzasadnienie w jej analitycznej części. Niedopuszczalne jest zwłaszcza wystawia nie recenzji 
składających się głównie z zarzutów, lecz zwieńczonych konkluzją pozytywną. Podobnie niedopuszczalne 
są recenzje utrzymane w tonie emocjonalnym, jawnie nieobiektywne, a zwłaszcza złośliwe lub złożone z 
pochwał bez pokrycia. W przypadkach, gdy procedura recenzyjna dopuszcza poprawianie prac na skutek 
uwag recenzenta, recenzent może wydać opinię warunkowo pozytywną, domagając się wprowadzenia do 
pracy stosownych poprawek. W takim przypadku ma prawo – a jeśli tak stanowi procedura również obo-
wiązek – powtórnej weryfikacji recenzowanego dzieła. 

Do obowiązków recenzenta należy również ocena stopnia samodzielności ocenianego dzieła, w tym ustale-
nie ewentualnych niejawnych zapożyczeń i tzw. plagiatów z innych dzieł. Odpowiedzialność recenzenta za 
wykazanie nadużyć w stosunku do cudzej własności intelektualnej, w tym plagiatów, nie jest zupełna. Nie-
mniej jednak oczekuje się od niego, iż wykryje i ujawni tego rodzaju nadużycia, jeśli związane są one z pra-
cami powszechnie znanych specjalistów w danej dziedzinie lub też niedawno powstałymi pracami, stano-
wiącymi istotny wkład do aktualnego stanu badań w tej dziedzinie. Ujawnienie nadużycia o charakterze 
plagiatu lub jakiegokolwiek innego nadużycia, na przykład fałszowania danych, wymusza negatywną kon-
kluzję recenzji. 
(wyciąg z dokumentu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011). 

** Prosimy o wpisanie uzasadnienia w języku recenzowanego artykułu. 

*** Prosimy o wydruk wypełnionego formularza i jego ręczne podpisanie. 

Ważne:

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza w formie elektronicznej w bezpłatnym programie Adobe 
Acrobat Reader (po uzupełnieniu formularza konieczne będzie jego zapisanie jako nowego dokumentu .pdf: 
poleceniem "Plik/Zapisz jako" i pod nazwą uwzględniającą "Tytuł recenzowanego rozdziału"). Prosimy 
nie próbować go uzupełniać np. po otwarciu załącznika w mailu (wówczas najczęściej dokument otwiera 
wtyczka przeglądarkowa, nieobsługująca zapisu formularza), tylko pobrać go na dysk i dopiero wtedy 
otworzyć w Acrobat Readerze. Niezależnie od wypełnienia elektronicznych wersji formularza, prosimy o 
wydrukowanie wszystkich recenzji, podpisanie ich i wysłanie na adres korespondencyjny redaktora 
naukowego.

Objaśnienia dla Recenzenta:
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