
 

 

 

PROCEDURA WYDAWNICZA WYDANICTW NAUKOWYCH PRESSCOM 

1. Wydawnictwo rozpoczyna nowe projekty książkowe z inicjatywy własnej lub w odpowiedzi na propozycje 

zgłoszone przez autorów, instytucje, środowiska naukowe i profesjonalne. W obszarze wydawnictw naukowych 

korzysta z doradztwa Rady Naukowej. Poszukując autorów z inicjatywy własnej, wydawnictwo kieruje się ich 

dorobkiem naukowym oraz/lub doświadczeniem profesjonalnym. Zasięga także opinii autorytetów naukowych. 

2. Autorska propozycja książki jest formułowana przy pomocy ankiety wydawniczej, w której należy określić zarys 

treści utworu, a także opisać przebieg kariery zawodowej autora oraz jego dorobek naukowy i wydawniczy. 

3. O przyjęciu propozycji monografii naukowej do planu wydawniczego decyduje Kolegium Wydawnicze, biorąc pod 

uwagę zgodność propozycji z profilem Wydawnictwa, oryginalność i przydatność dla odbiorców (w tym głównie 

przedstawicieli nauki oraz praktyków prawa i administracji). W przypadku prac naukowych Kolegium Wydawnicze 

korzysta z opinii członków Rady Naukowej. 

4. W przypadku zgłoszenia do publikacji utworu, który jest pracą naukową stanowiącej warunek zdobycia stopnia 
naukowego, wymagane jest dołączenie:  

 w przypadku pracy doktorskiej – opinii promotora (opiekuna naukowego) pracy oraz pozytywnych recenzji 
naukowych; 

 w przypadku pracy habilitacyjnej – niezależnej recenzji wydawniczej lub naukowej. 
5. W przypadku pozytywnej decyzji Wydawnictwo zawiera umowę z autorem publikacji i dokonuje rezerwacji numeru 

ISBN będącego w puli Wydawnictwa. 
6. Po przesłaniu utworu przez autora Wydawnictwo weryfikuje spójość z przesłaną wcześniej ankietą wydawniczą, 

konspektem i/lub zarysem spisu treści. Wstępnej oceny przesłanego materiału od strony formalnej dokonują: 

redaktor inicjujący (opiekun i koordynator projektu wydawniczego) i/lub menedżer wydawniczy. 

7. Utwór jest kierowany do wstępnych prac redakcyjnych. 

8. Wszystkie publikacje naukowe są poddawane procedurze recenzji naukowej. Szczegółowe informacje o zasadach i 

procedurze recenzowania prac naukowych w Wydawnictwie PRESSCOM zawiera dokument pt. „Procedura 

recenzowania prac naukowych” dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa pod adresem: 

https://presscom.pl/dla-autorow/zasady-recenzji-naukowej/ 

9. Na podstawie recenzji naukowej oraz opinii Rady Naukowej Wydawnictwo podejmuje decyzję o ostatecznym 

zakwalifikowaniu utworu do druku. Informacja o nazwiskach recenzentów jest uwidoczniona w każdej 

opublikowanej monografii naukowej. 

10. Pozytywna recenzja naukowa jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania oraz rozpoczęcia 

ostatecznych prac redakcyjnych, w skład których wchodzą: 

 opracowanie redakcyjne, 

 profesjonalny skład i łamanie, 

 korekta językowa, 

 korekta techniczna, 

 stworzenie projektu okładki, 

 druk. 
11. Książka jest wprowadzana do dystrybucji. Egzemplarze obowiązkowe są wysyłane do właściwych bibliotek. 
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