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C 0 ' 
w odpowiedzi na pismo VII.564.36.2016.AJK z 18 listopada 2016 
rol<u informuję, że przywołane w piśmie informacje zamieszczone w 
publikacji prasowej są nierzetelne albo wręcz nieprawdziwe, sugeru
j ą bowiem całkowite wstrzymanie dystrybucji trzech wymienionych 
publikacji przechodzących proces wydawniczy w Wydawnictwie Sej
mowym. We wspomnianym artykule nie powołano się na konkretną 
decyzję, a oparto się na domysłach i pomówieniach, formułując jed
nocześnie fałszywe wnioski. 

Stwierdzam, co następuje. 

W Wydawnictwie Sejmowym w ostatnich tygodniach była prze
prowadzana wewnętrzna ocena funkcjonowania tej oficyny, 
zwłaszcza w odniesieniu do publikacji opracowań naukowych. Do
konano przeglądu umów wydawniczych realizowanych w 2016 ro
ku, propozycji do planu wydawniczego na 2017 rok, zasadności i 
racjonalności ponoszonych kosztów, wysokości honorariów autor
skich, trybu powoływania recenzentów i podejmowania decyzji o 
kierowaniu publikacji do prac wydawniczych, dystrybucji publika
cj i , a także ich zgodności z profilem wydawnictwa. Rzetelność i 
obiektywność oceny wymagały czasowego zawieszenia procesu 
wydawniczego wszystkich publikacji naukowych będących na róż-



nym etapie procesu wydawniczego. Tal<ie działanie było zgodne z 
prawenn. 

Po zal<ończeniu oceny proces wydawniczy został niezwłocznie 
wznowiony. Sul<cesywnie wprowadzane są w nim zmiany, jednal< 
w tal<i sposób, aby nie naruszać zobowiązań prawnych podjętycii 
przez Wydawnictwo. Wydawnictwo Sejmowe w odniesieniu do 
wszystkicli publil<acji działa w oparciu o umowy z autorami, re
spektując zawarte w nich zobowiązania. 

W momencie dokonywanej oceny dwie z wymienionych publika
cj i : Współczesne teorie demokracji oraz Niedemokratyczne wy
miary demokratycznych wyborów nie zostały jeszcze wprowadzo
ne do dystrybucji, lecz były na etapie druku. Po zakończeniu oce
ny Wydawnictwa, druk obu opracowań naukowych został zakoń
czony, tym samym zgodnie z planem przekazano je do dystrybu
cj i . Obecnie można nabyć obie publikacje w księgarni stacjonar
nej oraz internetowej Wydawnictwa Sejmowego. W tej kwestii nie 
ma żadnych opóźnień, które byłyby naruszeniem zawartych 
umów. Jednocześnie informujemy, że Kancelaria Sejmu wykonała 
zobowiązania wynikające z umowy zawartej z Panem Wojciechem 
Brzozowskim, autorem publikacji Niezależność konstytucyjnego 
organu państwa i jej ocfirona. 

Wydawnictwo Sejmowe, obchodzące w ubiegłym roku 25-lecie 
istnienia, cieszące się bardzo dobrą opinią w środowiskach nau
kowych oraz wydawniczych, od początku działalności dąży do 
bezstronności, obiektywizmu i profesjonalizmu. 
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