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Regulamin 

Działalności Wydawniczej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II 

w Białej Podlaskiej 

 

 

§ 1 

 

1. Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest jednostką 

organizacyjną Uczelni działającą w oparciu o: 

a) Statut Uczelni, 

b) Regulamin Organizacyjny Uczelni, 

c) Niniejszy Regulamin Działalności Wydawniczej. 

 

§ 2 

 

1. Działalność wydawnicza wydawnictwa uczelnianego obejmuje: 

a) Czasopisma Naukowe: 

 Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 

 Studia Ekonomiczne i Regionalne/Economic and Regional Studies, 

 Człowiek i Zdrowie/Human and Health. 

b) Monografie zawierające wyniki badań w ramach rozpraw habilitacyjnych, 

rozpraw doktorskich i projektów badawczych oraz konferencji naukowych; 

c) Bialski Przegląd Akademicki – czasopismo uczelniane (kwartalnik), 

d) Publikacje informacyjne i promocyjne. 

2. Wszystkie wydawnictwa o charakterze naukowym mogą być publikowane po 

uzyskaniu  pozytywnej recenzji odpowiednio dobranych recenzentów. 

 

§ 3 

 

1. W ramach wydawnictwa funkcjonują: 

a) Rada Programowa Wydawnictwa; 

b) Rady Naukowe Czasopism Naukowych oraz Rozpraw i Monografii; 

c) Komitety Redakcyjne Czasopism Naukowych oraz Rozpraw i Monografii; 

d) Redakcja Bialskiego Przeglądu Akademickiego. 
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§ 4 

 

1.  Wydawnictwo organizacyjnie podlega Rektorowi a bezpośrednią obsługę 

administracyjno-techniczną Rady Programowej, Rad Naukowych, Rad Redakcyjnych 

czasopism naukowych i Redakcji sprawuje Sekcja Nauki i Wydawnictw. 

 

 

§ 5 

 

1. Rada Programowa Wydawnictwa pracuje pod przewodnictwem Rektora. W jej skład 

wchodzą: Redaktorzy Naczelni Czasopism Naukowych oraz Rozpraw i Monografii, 

po jednym wybranym przedstawicielu Rad Naukowych czasopism, dyrektor biblioteki 

uczelnianej oraz inne osoby powołane przez Rektora spośród pracowników uczelni i 

osób zewnętrznych. Skład Rady nie może przekraczać 12 osób. 

2.  Rada Programowa Wydawnictwa powoływana jest na czas kadencji władz uczelni.  

3. Posiedzenia Rady Programowej Wydawnictwa odbywają się przynajmniej raz w roku 

(w pierwszym półroczu). 

 

§ 6 

 

1. Do kompetencji Rady Programowej Wydawnictwa należy: 

a) określenie kierunków rozwoju wydawnictwa; 

b) wypracowanie i prowadzenie polityki wydawniczej; 

c) zatwierdzanie zasad i wymogów redakcyjnych; 

d) opracowanie i zatwierdzanie rocznych planów wydawniczych uczelni; 

e) opiniowanie funkcjonowania rad redakcyjnych i rad naukowych czasopism 

oraz rozpraw i monografii; 

f) dokonywanie okresowej oceny poziomu merytorycznego i technicznego 

wydawnictw uczelnianych. 

 

§ 7 

 

1. Wydawnictwo przygotowuje roczne plany wydawnicze. 

2. Roczne plany wydawnicze zatwierdza Senat Uczelni. 

3. Uzupełnienia i zmiany w planie wymagają akceptacji Rektora. 
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§ 8 

 

1. Powołuje się odrębne Rady Naukowe i Rady Redakcyjne dla czasopism oraz rozpraw i 

monografii: 

 Rozprawy i Monografie 

 Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 

 Studia Ekonomiczne i Regionalne/Economic and Regional Studies, 

 Człowiek i Zdrowie/Human and Health. 

 

§ 9 

 

1. Zadaniem Rady Naukowej czasopism/monografii jest opracowanie naukowej 

koncepcji czasopisma i czuwanie nad utrzymaniem wysokiej jakości i profilu 

wydawnictwa. Skład Rady Naukowej w ilości 7-12 osób zatwierdza Rektor na 

wniosek Redaktora Naukowego. 

 

§ 10 

 

1. Rady Redakcyjne powoływane są przez Rektora w składzie 6-8 osób. 

2. W skład Rad Redakcyjnych wchodzą: Redaktor Naczelny, Zastępca  Redaktora 

Naczelnego, Redaktor Tematyczny, Redaktor Statystyczny, Redaktor 

Językowy/Redaktorzy Językowi oraz Sekretarz Redakcji, 

3. Członkowie Rad Redakcyjnych i Rad Naukowych nie otrzymują honorariów. 

4. Zadaniem Rad Redakcyjnych jest: 

a) określenie i przedłożenie Radzie Naukowej  Czasopisma i Radzie Programowej 

Wydawnictwa projektu wydawnictwa danej publikacji; 

b) przygotowanie rocznych planów wydawniczych; 

c) ustalanie wymogów redakcyjnych i czuwanie nad merytorycznym i 

redakcyjnym poziomem wydawnictwa; 

d) dobór recenzentów artykułów; 

e) kwalifikowanie artykułów do druku; 

f) współpraca z Radą Programową Wydawnictwa oraz jednostkami 

administracyjnymi uczelni w sferze działalności wydawniczej. 
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§ 11 

 

1. Ustala się następującą procedurę składania wniosków wydawniczych: 

a) Wnioski wydawnicze na kolejny rok kalendarzowy składane są przez 

poszczególne Instytuty do 15 grudnia roku poprzedzającego, 

b) We wnioskach wydawniczych należy zawrzeć wszystkie wymagane informacje 

dotyczące publikacji, 

c) Wzory wniosków wydawniczych stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

§ 12 

 

1. Zasady dofinansowania przez uczelnię wydawnictw: 

a) Monografie autorskie – autor/autorzy i wydawca (uczelnia) pokrywają koszty po 

połowie, z tym zastrzeżeniem, że koszty po stronie wydawcy nie mogą 

przekroczyć 2.000 PLN. Nadwyżkę pokrywa autor/autorzy. 

b) Monografie/publikacje pokonferencyjne powinny zostać sfinansowane w 

ramach środków przeznaczonych na zorganizowanie konferencji. O 

ewentualnym dofinansowaniu przez uczelnię części kosztów związanych z 

wydaniem publikacji decyduje Rektor. 

c) Skrypty, podręczniki w całości finansuje uczelnia. 

d) Czasopisma naukowe, czasopismo informacyjne (Bialski Przegląd Akademicki), 

publikacje okolicznościowe (np. albumy jubileuszowe) w całości finansuje 

uczelnia. 

2. Rady i Komitety Redakcyjne ustalane są w odniesieniu do każdej inicjatywy 

zgłaszanej Władzom Uczelni poprzez Sekcje Nauki i Wydawnictw. 

3. Wydawanie tego typu publikacji jest możliwe pod warunkiem umieszczenia w 

rocznym planie wydawniczym i zapewnieniu sposobu pokrycia kosztów publikacji. 

4. Autorzy publikacji nie otrzymują honorariów. 

 

§ 13 

 

1. Z łącznego nakładu każdej publikacji wydanej przez Wydawnictwo PSW 50 

egzemplarzy zostaje przekazanych na potrzeby: Biblioteki (30 sztuk – wymiana 
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międzybiblioteczna) i Wydawnictwa Uczelnianego (20 sztuk – egzemplarz 

obowiązkowy). 

2. Szczegółowe zasady podziału pozostałego nakładu poszczególnych wydawnictw: 

a) Monografie autorskie – część nakładu zostaje podzielona pomiędzy 

wydawnictwo (uczelnię) i autora/autorów proporcjonalnie do partycypacji w 

łącznych kosztach wydania książki. 

b) Monografie/publikacje pokonferencyjne – organizator konferencji (Instytut) 

otrzymuje odpowiednią ilość publikacji w celu przekazania egzemplarza 

autorskiego. Pozostałym nakładem dysponuje Sekcja Nauki i Wydawnictw.  

c) Skrypty, podręczniki – autor/autorzy otrzymują po 10 sztuk publikacji, 

natomiast resztą nakładu dysponuje Sekcja Nauki i Wydawnictw. 

d) Czasopisma naukowe, czasopismo informacyjne (Bialski Przegląd 

Informacyjny) – całością nakładu dysponuje Sekcja Nauki i Wydawnictw oraz 

Redaktorzy Naczelni poszczególnych pozycji.  

3. Publikacje okolicznościowe (np. albumy jubileuszowe i inne) – łącznym nakładem 

dysponuje Sekcja Nauki i Wydawnictw. 

4. Nakład, którym dysponuje Sekcja Nauki i Wydawnictw, zostaje przeznaczony na 

sprzedaż, za wyjątkiem 6-8 egzemplarzy,  które są archiwizowane. 

 

 

§ 14 

 

1. Ceny poszczególnych wydawnictw ustalane są przez Rektora, na podstawie 

rzeczywistych  kosztów (skład, druk) oraz kosztów dodatkowych (recenzja, korekta, 

tłumaczenie, projekt okładki itp.). 

2. Sprzedaż publikacji odbywa się za pośrednictwem Internetu (poprzez wypełnienie 

formularza na stronie internetowej Wydawnictwa) lub osobiście, po dokonaniu wpłaty 

do kasy uczelni.  

3. Wydawnictwo planuje uruchomienie punktu sprzedaży publikacji PSW na terenie 

Uczelni oraz powierzenie sprzedaży publikacji księgarniom. 

4. Czasopismo „Bialski Przegląd Akademicki” jest publikacją bezpłatną. 
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§ 15 

 

1. Czasopismo uczelniane „Bialski Przegląd Akademicki” ma charakter kwartalnika, 

którego miejsce i założenia programowe zostały określone w Nr. 1 BPA, Maj 

2010r.Jest redagowane przez zespół redakcyjny Sekcji Nauki i Wydawnictw pod 

nadzorem Rektora i przy współpracy wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni 

oraz Samorządu Studenckiego.  

2. „Bialski Przegląd Akademicki” jest czasopismem bezpłatnym, dystrybuowanym na 

terenie uczelni, podczas wydarzeń uczelnianych takich jak Dni Otwarte, konferencje, 

spotkania itp. Czasopismo wysyłane jest również do szkół ponadgimnazjalnych, 

uczelni wyższych oraz instytucji państwowych i samorządowych na terenie powiatu 

bialskiego.  

 

§ 16 

 

1. Zasady recenzowania: 

a) Artykułów do czasopism naukowych: 

 złożone artykuły podlegają anonimowej recenzji przez co najmniej dwóch 

niezależnych recenzentów spoza jednostki. W innych rozwiązaniach 

recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu 

interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między 

recenzentem a autorem: 

 bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, 

konflikt), 

 relacje podległości zawodowej, 

 bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat 

poprzedzających przygotowanie recenzji. 

 Wynagrodzenie za wykonanie recenzji ustalane jest w zależności od 

posiadanego przez recenzenta stopnia/tytułu naukowego i wynosi 

odpowiednio (kwoty brutto): doktor – 50 PLN, doktor habilitowany – 60 

PLN, profesor zwyczajny – 75 PLN.  

 O ostatecznym wynagrodzeniu dla recenzentów decyduje Rektor na 

wniosek Redaktora Naczelnego. 

b) Artykułów do monografii/publikacji pokonferencyjnych: 
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 Organizatorzy konferencji (Instytuty) przedkładają Rektorowi propozycję 

recenzentów do akceptacji. 

 Wynagrodzenie za wykonanie recenzji wynosi 300-500 PLN. O 

ostatecznym wynagrodzeniu decyduje Rektor. 

c) Monografii autorskich: 

 Autor/autorzy monografii przedkładają Rektorowi propozycję recenzentów 

do akceptacji, 

 Wynagrodzenie dla jednego recenzenta za wykonanie recenzji wynosi 300-

500 PLN. O ostatecznym wynagrodzeniu decyduje Rektor. 

 

§ 17 

 

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Senat od dnia …………………….. 

 

 

         

Lista załączników: 

1. Wzór: wniosek wydawniczy – skrypty/podręczniki, 

2. Wzór: wniosek wydawniczy – monografie autorskie, 

3. Wzór: wniosek wydawniczy – monografie pokonferencyjne, 

4. Wzór: wniosek wydawniczy – inne, 

5. Wymogi redakcyjne – czasopisma naukowe, 

6. Wzory: formularze recenzji 

7. Wzór umowy wydawniczej z autorem utworu oryginalnego – monografia autorska. 

8. Wzór umowy wydawniczej z autorem utworu oryginalnego – skrypt/podręcznik. 


