
Procedura recenzowania opracowań publikowanych w czasopiśmie naukowym 
„Procedury Administracyjne i Podatkowe” 

 
Zasady recenzowania: 
 

1) Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych 
recenzentów spoza jednostki. 

2) Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. 
3) Recenzent składa deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt 

interesów uważa się zachodzące między recenzentem a autorem: 
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), 
b) relacje podległości zawodowej, 
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat 

poprzedzających przygotowanie recenzji. 
4) Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do 

dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. 
5) Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji i formularz recenzencki są podane 

do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. 
6) Recenzje negatywne są przekazywane autorom recenzowanego opracowania po 

usunięciu danych identyfikujących recenzenta.  
7) Raz do roku w pierwszym numerze czasopisma podawana jest do publicznej 

wiadomości lista recenzentów. 
 
Formularz recenzji: 
 

          
 

„PROCEDURY ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE” 

FORMULARZ RECENZJI PUBLIKACJI 

 
tytuł: 

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

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

 
     Do której grupy tematycznej można zaliczyć publikację: 
□ glosa 
□ podatki i opłaty lokalne 
□ ordynacja podatkowa 
□ samorządowe finanse publiczne 
 
                                                TAK       NIE      PATRZ  

           
                           UWAGI 

1. Tytuł pracy jest adekwatny do poruszanych treści                                              □        □ □ 
2. Układ publikacji jest prawidłowy i czytelny                                                         □        □ □ 
3. Język i styl publikacji, stosowane jednostki i terminologia, są poprawne        □        □ □ 
4. Literatura jest cytowana prawidłowo i wystarczająco                                         □        □ □ 
 



 
UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

        TAK       NIE 
Czy publikacja ma charakter naukowy*?                                                                                   □          □ 
Publikacja nadaje się do publikacji                                                                                              □          □ 
 
 
 
                            
                                                                                                             ............................................................. 
                                                                                                                        Imię i nazwisko Recenzenta 
 
 
* Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze 
empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona 
autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu 
badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów 
naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze 
monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.   


