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Misja i cele publikacji 

„Rocznik Skierniewicki” ma na celu gromadzenie i propagowanie wiedzy na temat historii 
miasta Skierniewice i jej ważnych postaciach, również w kontekście historii Polski. Publikacja  
ma przedstawiać i dokumentować historię dziejów Skierniewic oraz regionu, a także 
przedstawiać bibliografię Skierniewic i regionu (opisy bibliograficzne).  
 

Działy publikacji 

I. Artykuły 
 artykuły i przyczynki nt. historii miasta Skierniewice oraz regionu; 
 historie grup, stowarzyszeń, związków i innych organizacji działających lokalnie oraz 

w kontekście historii Polski. 
II. Biografie 
 życiorysy/biografie ważnych postaci, mieszkańców i bohaterów Skierniewic. 

III. Materiały konferencyjne (jeśli w trakcie roku odbędą się takie) 
 wybrane materiały z konferencji naukowych i historycznych organizowanych przez 

Muzeum lub inne instytucje naukowe. 
IV. Źródła historyczne 



 

 

 opracowania materiałów źródłowych zewnętrznych lub tych gromadzonych 
w archiwum Muzeum Historycznego Skierniewic; 

 m.in. przedstawiać tłumaczenia dokumentów lub opracowania i podsumowania 
artykułów prasowych i innych z dłuższych okresów czasu; 

 opracowanie genealogiczne. 
V. Wspomnienia 
 traktowane jako osobne źródło historyczne; 
 wspomnienia osób, które nie zajmują się profesjonalnie opracowaniami historycznymi, 

a mających ciekawą lub nieodkrytą widzę nt. historii naszego miasta i jego 
mieszkańców, nie zawsze podpartą dokumentami i źródłami historycznymi; 

 żywe wspomnienia przekazywane z pokolenia na pokolenia, które mogą często rzucić 
zupełnie nowe światło na interpretację faktów opisanych za pomocą źródeł 
historycznych; 

 wspomnienia w formie krótkich felietonów; 

 ew. artykuły rodzaju „Było nie minęło” - cykl śledzący wątki historii owiane mgłą 
tajemnicy lub celowo zacierane. 

VI. Muzealia  
 bieżąca działalność muzeum ; 
 kalendarium; 
 omówienie wystaw; 
 opisy pozyskanych eksponatów oraz informacja o ofiarodawcach; 
 opracowania nt. nowych eksponatów – teksty pracowników Muzeum; 
 ogólna informacja o działalności Muzeum, oraz współpracujących organizacji 

tj. Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic i wybranych Stowarzyszeń historycznych 
w Skierniewicach, zaproszenie do korzystania ze strony fb, muzeum cyfrowego strony 
internetowej; 

 wydane w danym roku publikacje/katalogi muzeum: tytuły, autorzy; 
 ew. działalność wydawnicza w Skierniewicach: publikacje autorów skierniewickich 

wydane z  danym roku i ich krótki opis. 
VII. Kalendarium miejskie 

 kalendarium miejskie (wybrane wydarzenia); 
 podsumowanie wydarzeń miejskich, które wydarzyły się w określonym przez 

redaktorów czasie w Skierniewicach (minimum rok, w przyszłości od poprzedniego 
wydania rocznika, najlepiej dany rok kalendarzowy); 

 dodatkowo w każdym z roczników umieszczane byłoby 1-roczne kalendarium 
historyczne (w przyszłości mogłoby zaowocować osobną publikacją z wieloletnim 
kalendarium miejskim); 

 okolicznościowe artykuły podsumowujące okrągłe rocznice, wybory samorządowe 
i rządowe, czy inne najważniejsze wydarzenia z życia miasta Skierniewice lub 
wpływające na jego rozwój.  

VIII. O autorach  
 Zdjęcia i krótkie notki nt. autorów artykułów w danym roczniku. 

 
  



 

 

Języki publikacji 

Teksty w „Roczniku Skierniewickim” publikowane są w języku polskim. Uzupełnieniem 
każdego publikowanego artykułu są następujące dodatki: streszczenie i słowa kluczowe 
w języku artykułu, bibliografia załącznikowa oraz abstrakt i słowa kluczowe w języku 
angielskim. 

 

Redakcja 

Komitet Redakcyjny 

1) Jacek Stępowski – koordynator prac 
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12) Piotr Paradowski 
13) Radosław Stefanek 
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www.muzeumskierniewic.pl   
 
e-mail: info@muzeumskierniewic.pl  

 

Procedura recenzyjna 

„Rocznik Skierniewicki” przykłada dużą wagę do rzetelnej i transparentnej procedury 
recenzyjnej tekstów złożonych do opublikowania w wydawnictwie, ponieważ służy to 
podnoszeniu jego poziomu naukowego i edytorskiego. 
Wydawnictwo przyjęło i stosuje zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do 
spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics) 
https://publicationethics.org/ 
 
1. Autor, nadsyłając tekst do Redakcji „Rocznika Skierniewickiego”, wyraża tym samym 

zgodę na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej. 



 

 

2. Ocenę wstępną tekstu złożonego do publikacji w roczniku, przy uwzględnieniu kryteriów 
merytorycznych i formalnych, przeprowadza Redakcja, Autor zaś informowany jest 
o przekazaniu tekstu do recenzji bądź o rezygnacji Redakcji z dalszej pracy nad nim. 

3. Redakcja odmawia opublikowania artykułu w następujących sytuacjach: 
 treść tekstu jest niezgodna z profilem i poziomem publikacji (zob. „Misja i cele 

publikacji”); 
 Autorowi nie przysługują w pełni autorskie prawa osobiste i majątkowe do tekstu; 
 tekst narusza dobra osobiste innych osób (zob. „Zasady etyczne obowiązujące 

w publikacji”); 
 Autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych poprawek zaproponowanych 

przez Recenzentów i Redakcję. 
4. Po wstępnym zaakceptowaniu tekstu przez Redakcję jest on wysyłany w formie 

anonimowej (bez danych pozwalających na identyfikację Autora/Autorów) wraz z 
formularzem recenzji do niezależnych Recenzentów, tj. spoza jednostki, z którą związany 
jest autor tekstu, a także spoza Redakcji. 

5. Artykuł recenzowany jest w ramach w modelu, w którym Autor i Recenzenci nie znają 
swoich tożsamości (double-blind review process). Przestrzegana jest zasada 
niewystępowania konfliktu interesu między Autorem i Recenzentami, tj.: Recenzentem nie 
może być osoba pozostająca z Autorem w relacji podległości zawodowej oraz taka, która 
w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji była bezpośrednim 
współpracownikiem naukowym Autora. Recenzentem nie może być także osoba 
pozostająca z Autorem w bezpośredniej relacji osobistej (zob. „Zasady etyczne 
obowiązujące w publikacji”). 

6. Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany 
tekst. Decyzję o wyborze Recenzentów dla danego tekstu podejmuje Redaktor Naczelny 
w porozumieniu z pozostałymi członkami Redakcji.  

7. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję „Formularzu 
recenzji”, dostępnym w formie elektronicznej. 

8. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji drogą elektroniczną, 
pocztą lub bezpośrednio do siedziby Wydawcy. 

9. Recenzja artykułu powinna kończy się jednoznacznym stwierdzeniem o: 
 dopuszczeniu artykułu do publikacji bez zmian, 
 dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniu niewielkich zmian, 
 dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniu gruntownych poprawek oraz 

ponownej recenzji, 
 odrzuceniu artykułu. 

10. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego są 
pozytywne recenzje. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny Recenzent. 

11. Autor zostaje poinformowany o wynikach recenzji oraz zawartych w nich uwagach 
recenzentów.  

12. Jeżeli recenzja zawiera uwagi krytyczne i sugestie zmian, Redaktor Naczelny bądź inny 
wyznaczony przez niego członek Redakcji przekazuje je Autorowi, który w wyznaczonym 
terminie ma obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst, a w 
wypadku gdy nie zgadza się z ich zasadnością, powinien ustosunkować się do nich. 

13. Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania poprawek na podstawie opinii 
własnych bądź Recenzentów. Ostateczna decyzja o publikacji zależy od akceptacji tych 
poprawek przez Autora. 



 

 

14. Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do 
przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie 
tekst do druku. 

15. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje Redaktor Naczelny. 
16. Po przyjęciu artykułu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej 

oraz adiustacji. 
17. Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista 

współpracujących z Redakcją recenzentów jest publikowana co roku na stronie 
internetowej Muzeum Historycznego Skierniewic, po wyrażeniu przez nich zgody. 

18. Artykuł przyjęty do druku, po ewentualnych zmianach redakcji merytorycznej, językowej, 
adiustacji oraz obróbce graficznej przedstawiany jest Autorowi w celu wykonania korekty 
autorskiej i ostatecznego zaakceptowania tekstu. 

 

Instrukcja dla Recenzentów 

Redakcja ceni sobie bardzo współpracę z Recenzentami, którzy dzielą się swoją fachową 
wiedzą i profesjonalnym doświadczeniem, wspierając merytorycznie Autorów i Redakcję 
rocznika. Redakcja i Recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich 
informacji związanych ze złożonymi do publikacji tekstami. 
 
Recenzję należy przygotować na formularzu recenzyjnym i przesłać do Redakcji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (lub przez elektroniczny system redakcyjny) w ustalonym 
z Redakcją terminie. 
 
W sytuacji, gdy Recenzent nie jest w stanie zrecenzować artykułu w ustalonym terminie, 
powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Redakcję. 
 
Wydawnictwo działa na podstawie polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. 
Treść publikacji jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie 
niekomercyjne – Bez utworów zależnych, aktualnie w wersji 4.0 (CC-BY-NC-ND 4.0). 
Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl 
Tekst licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode 
Użytkownikowi tej witryny wolno nieodpłatnie korzystać z zamieszczonych tu utworów, pod 
warunkiem że spełni on następujące wymagania: 

„BY” — uzna autorstwo (tzn. nie przypisze sobie autorstwa tych materiałów); 
„NC” — wykorzysta te utwory wyłącznie do celów niekomercyjnych (tzn. nie użyje ich w 
celach komercyjnych bez zgody Autora/Autorów oraz Redakcji); 
„ND” – nie utworzy utworów zależnych (tzn. nie zmodyfikuje tych utworów, ani nie 
utworzy na ich bazie własnego dzieła bez należytego uszanowania praw Autora/Autorów 
pierwotnego dzieła oraz Redakcji). 

 
Dozwolony użytek tekstów opublikowanych w publikacji obejmuje: niekomercyjne 
wykorzystanie w zakresie prywatnym w celu prowadzenia badań, nauczania, komentowania, 
krytykowania, cytowania, parafrazowania, informowania oraz archiwizowania, 
z poszanowaniem obowiązującego prawa autorskiego i dokładnym podaniem informacji 
bibliograficznej takich tekstów. 
 



 

 

Autorzy, którzy chcieliby dokonać przedruku własnego tekstu wydanego w publikacji, powinni 
zwrócić się do Redakcji z prośbą o wyrażenie pisemnej (nieodpłatnej) zgody na taki przedruk. 
Są oni też zobowiązani do zamieszczenia w przedruku takiej publikacji pełnej informacji 
bibliograficznej o jej pierwodruku. 
 

Brak opłat za publikowanie 

Publikowanie w „Roczniku Skierniewickim” jest bezpłatne. 
Wydawca nie pobiera opłaty zgłoszeniowej i opłaty za opracowanie artykułów. 

 

Upowszechnianie i dostęp  

Redakcja podziela pogląd, iż swobodny i darmowy dostęp do publikacji naukowych sprzyja 
upowszechnianiu wiedzy w skali globalnej. 

 

Etyka publikowania 

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja „Rocznika 
Skierniewickiego” na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dba o przestrzeganie 
prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych 
i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Comitee on Publication Ethics (COPE) 
(http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf).  
Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania 
i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja wydawnictwa „Rocznik 
Skierniewicki” oświadcza, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą 
biznesu. W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces 
publikacji stron: 
  
OBOWIĄZKI REDAKCJI 

 Członkowie Redakcji publikacji „Rocznik Skierniewicki” zobowiązują się do: 
1. decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie 

ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, 
obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki; 

2. podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu do druku artykułów naukowych i 
informowania o nich Autorów/Autorek tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem; 

3. informowania na stronie internetowej publikacji o regułach recenzowania nadesłanych 
tekstów naukowych; 

4. zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i 
nieujawniania treści recenzji osobom trzecim; 

5. wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z 
jego Autorem/Autorką; 

6. informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, 
wyłączywszy adiustację i korektę. 



 

 

 
Redakcja przyjmuje do stosowania procedury opracowane przez COPE 
(https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf) w sytuacji 
wykrycia następujących nadużyć: 
1. zduplikowanie tekstu (s. 1–2 diagramu COPE), 
2. plagiat (s. 3–4 diagramu COPE), 
3. sfabrykowanie danych (s. 5–6 diagramu COPE), 
4. zmiany na liście autorów (s. 7–10 diagramu COPE), 
5. autorstwo-widmo, gościnne lub grzecznościowe (s. 11 diagramu COPE), 
6. konflikt interesów (s. 13 diagramu COPE), 
7. zastrzeżenia etyczne do tekstu (s. 15 diagramu COPE), 
8. przywłaszczenie tekstu przez recenzenta (s. 16 diagramu COPE), 
9. zgłoszenie zastrzeżeń do tekstu przez czytelnika (s. 14 diagramu COPE). 

Plagiat — skopiowanie cudzego utworu lub jego części wraz z przypisaniem sobie prawa do 
jego autorstwa. 

Autoplagiat — plagiat własnej publikacji, tzn. ponowną publikację wydanej już uprzednio 
pracy bądź jej części bez podania informacji o tym fakcie. 

„Autorstwo widmowe” (ghostwriting) — sytuacja, w której jakaś osoba wniosła istotny wkład 
w powstanie publikacji, ale mimo to nie została ujawniona jej rola, tzn. osoba ta nie została 
wymieniona  ani wśród autorów takiej publikacji,  ani w podziękowaniach zamieszczonych w 
publikacji. 

„Autorstwo gościnne” albo „autorstwo honorowe” (guest authorship albo honorary authorship) 
— sytuacja, gdy jakaś osoba jest wymieniania jako autor lub współautor publikacji, podczas 
gdy jej faktyczny udział w powstaniu danej publikacji był znikomy lub w ogóle go nie było. 

Fałszowanie danych — sytuacja, gdy autor zmienia lub pomija wyniki badań w celu poparcia 
twierdzeń, hipotez, innych danych itp. 

Zmyślanie danych — sytuacja, w której autor konstruuje, wytwarza lub wymyśla zdarzenia, 
procesy, obserwacje lub opisy, które nie wydarzyły się w rzeczywistości. 

Zatajanie faktycznych źródeł, z których Autor czerpał podczas przygotowywania swoich 
tekstów — wszelkiego rodzaju plagiaty, w tym autoplagiaty, niecytowanie właściwych 
publikacji, a cytowanie w zamian publikacji autorów bardziej medialnych. 

Konflikt interesów — sytuacja, gdy autor, recenzent albo redaktor (bądź też instytucja, w której 
taka osoba jest afiliowana) zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które mogą 
zakłócić jego osąd naukowy. 

 
  



 

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW 

Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do publikacji „Rocznik Skierniewicki” zobowiązują 
się do: 
1. złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach 

naukowych dane są oryginalne i prawdziwe; 
2. złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu 

recenzowania w innym wydawnictwie naukowym; 
3. współpracy z Redakcją wydawnictwa w procesie wymiany informacji dotyczących 

recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych; 
4. ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest 

on w całości lub w części przedrukiem; 
5. ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane 

w nadesłanych artykułach naukowych; 
6. ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;  
7. uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu 

naukowego (np. ilustracji, zdjęć); 
8. ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić 

w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych. 
 
Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w publikacji „Rocznik 
Skierniewicki” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2. 
 
OBOWIĄZKI RECENZENTÓW 

Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do publikacji „Rocznik Skierniewicki” 
zobowiązują się do: 
1. rzetelnego, obiektywnego, bezstronnego i wnikliwego recenzowania przedstawionych im 

artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od 
wszelkich form nienaukowej krytyki; 

2. dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów 
naukowych; 

3. powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane 
artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt 
interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką; 

4. poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów 
etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów 
i autoplagiatów; 

5. przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem 
recenzowania; 

6. niewykorzystywania we własnych badaniach informacji zawartych w zgłoszonych 
(i jeszcze nieopublikowanych) artykułach bez pisemnej zgody Autora/Autorów. 

 


