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Przedstawiamy Państwu trzeci tom „Rocznika Samorządowego”. 

Obserwujemy interesującą – nas jako przedstawicieli redakcji – tendencję. 

Pierwszy tom skupił doktorantów politologii, drugi: prawników i historyków 

jednocześnie, trzeci zaś: ekonomistów. Z tego powodu uściśliliśmy skład rady 

redakcyjnej, poszerzyliśmy grono recenzentów zewnętrznych, wśród których jest 

już troje ekonomistów i specjalistów z zakresu zarządzania oraz zaprosiliśmy 

nowych redaktorów tematycznych, gdyż to na nich tak naprawdę spoczywa ciężar 

merytorycznej obsługi czasopisma. Zakończył się cykl z zakresu administracji 

skarbowej, a kontynuowany jest cykl spółdzielczy. Tego typu ciągłość 

i różnorodność jednocześnie osobiście mnie cieszy, a praca z młodszymi adeptami 

nauki daje ogromną satysfakcję.

Umocniliśmy więzi z Wyższą Szkołą Biznesu im. Bp. Jana Chrapka 

w Radomiu, z której wywodzą się dr Joanna Felczak (recenzent zewnętrzna), 

dr Anna Dąbrowska (redaktor tematyczna ds. administracji międzynarodowej 

i prawa międzynarodowego publicznego) oraz dr Tomasz Dąbrowski (redaktor 

tematyczny ds. spółdzielczości). Wspólnie przygotowujemy pierwszą e-monografię, 

poświęconą administracji i polityce publicznej. W naszych publikacjach zaczęliśmy 

korzystać z licencji Creative Commons 4.0, dzięki czemu każdy będzie mógł 

zamieścić „Rocznik” w dowolnym repozytorium naukowym w każdym państwie 

naszego globu. Unowocześniliśmy także szatę graficzną.

Zamierzamy publikować w przybliżeniu pięć artykułów rocznie, gdyż 

chcemy pozostać niszowym czasopismem naukowym, atrakcyjnym wizualnie, 

stawiającym na wysoką jakość obsługi autorów, propagowanie dorobku 

doktorantów oraz obserwującym trendy otwartej nauki i parametryzacji periodyków 

naukowych. Domyślamy się, że dla naszych autorów istotna jest: terminowość 

publikacji i dostępność bezpłatna tekstów w Internecie. Celem też lepszego 

umiędzynarodowienia "Rocznika" nie wykluczamy wprowadzenia abstraktów 

w języku niemieckim. Zrezygnowaliśmy natomiast z podawania dodatkowej 

bibliografii w formacie APA, gdyż okazało się, że bazy indeksujące wychwytują 

dane bibliograficzne podane według polskich norm.

W przyszłości zamierzamy koncentrować się na artykułach ściśle 

dotyczących samorządu gospodarczego, publikowanych w językach angielskim 

i niemieckim. Owszem zdajemy sobie sprawę z mankamentów technicznych 

naszego wydawnictwa. Wynikają one z samodzielnego składania tekstu do pliku 

*.pdf tak, aby był czytelny na monitorach komputerów, ale z roku na rok staramy 

się ulepszać obróbkę tekstu.
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Nie zapominamy o współpracy środowiskowej: nasz zespół był silnie 

reprezentowany na konferencji „Funkcjonowanie administracji publicznej –

uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne”, zorganizowanej przez Wydział 

Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 24 marca 2014 roku, 

gdzie wystąpiliśmy z bardzo dobrymi referatami. 16 maja odwiedziliśmy Uczelnię 

Łazarskiego prezentując wystąpienia na konferencji „W poszukiwaniu dobrej 

administracji”. Udział w spotkaniach naukowych w roku akademickim 2013/2014 

zamknęliśmy 13 czerwca na senackiej konferencji „Samorządna Rzeczypospolita 

w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku”. We wrześniu wybraliśmy się 

na na XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa w Krakowie oraz chełmską 

konferencję „75 rocznicę wybuchu II wojny światowej: geneza – przebieg – 

konsekwencje”.

Na początku bieżącego roku przeszliśmy znaczącą zmianę jakościową. 

Przekształciliśmy bowiem Pracownię Badań nad Samorządami w sieć badawczą 

Public Administration & Research Network. Zdobywamy nowe kontakty, w kraju 

i za granicą. Koncentrujemy się na konkretnych przedsięwzięciach i promujemy 

nasze publikacje w Internecie.

Zwyczajowo też stawiam pytanie: co dalej? Przedkładany tom spełnił – 

podobnie jak poprzednie tomy – ministerialne kryteria czasopism punktowanych. 

W 2015 roku wystaramy się więc o pierwszy mały punkcik na sławetnej liście B, 

ale nie to jest najbardziej istotne. Najważniejsze, że nadal będziemy 
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