
1. Rozpoczęcie pracy z systemem 

Praca z systemem rozpoczyna się na stronie logowania. Strona logowania umożliwia 
utworzenie nowego konta (Załóż konto), zalogowanie się do systemu przez podanie nazwy 
użytkownika i hasła (Zaloguj) oraz resetowanie zapomnianego hasła (Zmiana hasła). Do 
założenia konta i logowania się do systemu potrzebny jest adres email, który stanowi nazwę 
użytkownika (login) i jest używany do przesyłania komunikatów z systemu, w tym danych 
potrzebnych do weryfikacji konta i dokonywania pozostałych czynności poza systemem. 

2. Zakładanie konta 

Do pracy z systemem wymagane jest indywidualne konto użytkownika. Konto to można 
założyć samodzielnie, korzystając z przycisku Załóż konto, dostępnego na stronie logowania. 
Formularz rejestracji nowego konta składa się z kilku sekcji, które można rozwijać lub zwijać, 
klikając na nagłówek części. Pola, których wypełnienie jest wymagane, zostały oznaczone 
symbolem gwiazdki (*). Pozostawienie ich bez podania wymaganej poprawnej treści 
skutkuje komunikatem o błędzie i brakiem możliwości wysłania zgłoszenia (przycisk Wyślij, 
na końcu strony). Na dowolnym etapie wypełniania można skorzystać z przycisku Wyczyść i 
rozpocząć wprowadzanie danych od początku. 

 
Zrzut ekranu 1 Rejestracja nowego konta 

Podstawowe sekcje danych formularza to: Dane osobowe, Dane dostępowe, Afiliacja i dane 
adresowe oraz Kontakt i preferencje. Dla kont recenzentów udostępniana jest dodatkowa 
sekcja, widoczna po zaznaczeniu opcji Zgłaszam chęć recenzowania artykułów czasopisma. 
Aby wysłać wypełniony formularz rejestracyjny, trzeba rozwiązać prosty test. Test ten polega 
na przepisaniu czterech liter z obrazka do pola tekstowego poniżej. 

Sekcja Danych osobowych (Zrzut ekranu 2) pozwala na wprowadzenie imienia i nazwiska, 



formy grzecznościowej (neutralna, męska, żeńska) oraz użycie pól prefiksu i sufiksu do 
uzyskania pożądanej formy, zawierającej tytuły i stopnie naukowe oraz dodatkowe elementy 
pełnego układu nazwiska użytkownika.  

 
Zrzut ekranu 2 Sekcja danych osobowych 

W sekcji Danych dostępowych (Zrzut ekranu 3) wymagane jest wprowadzenie adresu email 
(przyszła nazwa użytkownika) oraz dwukrotne wprowadzenie hasła konta. Na adres email 
zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywującym, co oznacza, że aby zakończyć procedurę 
rejestracji nowego konta, trzeba mieć możliwość jej odczytania.

 
Zrzut ekranu 3 Sekcja danych dostępowych 

Sekcja Afiliacji i danych adresowych (Zrzut ekranu 4) pozwala na wprowadzenie informacji    
o instytucji afiliującej, jednostce organizacyjnej i adresie instytucji. Możliwe jest również 
wprowadzenie numeru identyfikacyjnego ORCID osoby zakładającej konto w systemie. 

 
Zrzut ekranu 4 Sekcja afiliacji i danych adresowych 

Sekcja Kontakt i preferencje umożliwia wybór języka powiadomień systemowych (polski lub 



angielski) oraz wprowadzenie numeru telefonu kontaktowego, który dostępny będzie dla 
sekretarzy czasopisma i pracowników wydawnictwa. 

Jeśli osoba zakładająca konto zaznaczy opcję Zgłaszam chęć recenzowania artykułów do 
czasopisma, system wyświetla również sekcję Danych recenzenta. W tej sekcji należy podać 
dane istotne przy doborze recenzentów. Konieczne jest podanie statusu akademickiego 
pracownika (samodzielny lub niesamodzielny) oraz zadeklarowanie możliwych języków 
recenzji. Opcjonalnie możliwe jest również wybranie z listy rozwijanej jednego z podanych 
czasopism. Konta recenzentów, którzy w tym miejscu wskazali czasopismo, automatycznie 
zostają przypisane do tego czasopisma przy akceptacji zgłoszenia przez administratora 
wydawnictwa. 

Po wypełnieniu wymaganych pól formularza i kliknięciu na przycisk Wyślij, jeśli dane są 
poprawne, wyświetlany jest komunikat o zakończeniu pierwszego etapu rejestracji nowego 
konta. Dokończenie procedury wymaga sprawdzenia skrzynki odbiorczej dla podanego adresu 
email i dalszego postępowania – zgodnie z instrukcjami. Jeśli w ciągu 15 minut wiadomość nie 
pojawi się w skrzynce, warto sprawdzić folder spam. 

3. Resetowanie zapomnianego hasła 

System umożliwia zmianę hasła po zalogowaniu się do systemu. Jeśli jednak użytkownik 
zapomniał hasło dostępowe i nie jest w stanie się zalogować, możliwe jest zresetowania 
zapomnianego hasła za pomocą umieszczonego na stronie logowania przycisku Zmiana 
hasła. Procedura resetowania wymaga potwierdzenia uprawnień do konta przez wpisanie 
adresu email powiązanego z kontem i odebranie wiadomości wysłanej przez system na ten 
adres. 

Po otrzymaniu wiadomości email z odnośnikiem umożliwiającym ustawienie nowego hasła, 
dwukrotnym wprowadzeniu go zgodnie z wymaganiami złożoności hasła i zatwierdzeniu 
przyciskiem Wyślij, system wyświetla komunikat potwierdzający ustawienie nowego hasła   i 
poprawne zakończenie całej procedury. Od tego momentu możliwe jest użycie nowych 
danych do zalogowania się do systemu. 

4. Strona startowa autora 



 
Zrzut ekranu 5 Strona startowa autora 

Po lewej stronie sekcji środkowej podawane są w formie listy podstawowe informacje na 
temat: 

• liczby utworzonych zgłoszeń pozostających nadal w edycji (czyli tych, które nie 
zostały jeszcze wysłane i są dostępne po wybraniu menu Moje artykuły), 

• systemowego limitu dostępnych zgłoszeń dla pojedynczego autora, 

• liczby artykułów zgłoszonych i aktualnie recenzowanych, 

• liczby artykułów po recenzji, przesuniętych do archiwum. 

 

Po prawej stronie sekcji środkowej wyświetlane są dwie tabele: 

• Bieżące zadania z terminem – pozycje reprezentujące bieżące zadania autora 
dotyczące artykułów aktualnie recenzowanych, przydzielony termin i krótki opis. 
Kliknięcie na elementy tej tabeli otwiera okno umożliwiające poznanie szczegółów i 
wykonanie zadania. 

• Dziennik zdarzeń – tabela, wyświetlająca wybrane wpisy istotne dla autora. Możliwe 
jest przeglądanie historii ostatnich zdarzeń, w tym również własnych działań 
podejmowanych w systemie. 

 

Podstawową funkcją systemu udostępnianą autorowi jest zgłoszenie artykułu do recenzji w 
jednym z czasopism prowadzących nabór. Przesłanie artykułu wymaga wcześniejszego 
utworzenia zgłoszenia. Zgłoszenie jest zapisywane w systemie i może być wielokrotnie 
edytowane przed ostatecznym wysłaniem (pozostaje wtedy „w edycji”). Dostęp do zgłoszeń 
w edycji jest możliwy z menu Moje artykuły. Z tego menu dostępna jest również lista 
artykułów w recenzji i pozycje po recenzji, oznaczone jako archiwalne. 

W systemie istnieje możliwość tworzenia szablonów afiliacji dla często występujących 



współautorów. Dostęp do listy afiliacji z pozycji menu daje przycisk Współautorzy, który 
otwiera ekran z utworzonymi pozycjami i przyciskiem dodawania nowych (Nowa afiliacja). 
Możliwe jest również dodawanie ich w trakcie edytowania zgłoszenia nowego artykułu do 
recenzji. Każda afiliacja ma swoją etykietę. Po wysłaniu artykułu do recenzji afiliacje 
powiązane są utrwalane w systemie w formie kopii. Modyfikowanie istniejących afiliacji przez 
autora po wysłaniu zgłoszenia nie ma zatem wpływu na stan tych utworzonych wcześniej. 
Dostęp do danych z afiliacji jest możliwy z poziomu artykułów – dane te są używane przez 
system do wyświetlania informacji o współautorach w danym zgłoszeniu (Zrzut ekranu 6). 

 

 
Zrzut ekranu 6 Dodawanie współautora 

 
5. Zgłoszenie artykułu do recenzji 

 

Menu Zgłoś artykuł otwiera ekran z formularzem tworzenia nowego zgłoszenia. Po 
wybraniu czasopisma system wyświetla listę jego kategorii tematycznych (ich wybór dostępny 
jest na kolejnym ekranie). Po wybraniu czasopisma i kliknięciu na przycisk Edytuj nadal istnieje 
możliwość zmiany czasopisma, zapisania stanu zgłoszenia i powrotu do listy zgłoszeń w edycji. 
W pierwszej sekcji zgłoszenia wyświetla się lista dostępnych tematów, co daje możliwość 
wyboru tych, które najlepiej opisują artykuł. Wymagane jest wybranie co najmniej jednego 
tematu. 



 
Zrzut ekranu 7 Edycja zgłoszenia 

Druga sekcja zgłoszenia zawiera podstawowe dane opisujące zgłaszany artykuł: tytuł, język 
artykułu, słowa kluczowe, kody klasyfikacji JEL i streszczenie, a także przycisk pozwalający 
dołączyć plik PDF. Słowa kluczowe należy wpisać i zatwierdzić klawiszem ENTER lub 
średnikiem. Wymagane są co najmniej trzy unikatowe słowa/frazy. Pozycje można dowolnie 
wpisywać i usuwać, klikając na znak X (Zrzut ekranu 8). 

 

 
Zrzut ekranu 8 Słowa kluczowe do artykułu 

Zgłoszenie artykułu wymaga wprowadzenia jego streszczenia w formie, która uwzględnia 
przewidziane elementy strukturalne, np. cel/problem badawczy. Elementy streszczenia 
powinny mieć wymaganą liczbę słów. W trakcie wprowadzania tekstu system automatycznie 
przelicza długość i wyświetla aktualną wartość w nawiasach. W zależności od 
zadeklarowanego języka artykułu nagłówki sekcji streszczenia dodawane są po polsku lub po 
angielsku (Zrzut ekranu 9). 

 



 
Zrzut ekranu 9 Streszczenie artykułu 

Zgłaszany artykuł należy dołączyć w formie pliku PDF lub ZIP. Oczekiwaną formą załącznika 
jest plik PDF zawierający wszystkie składowe potrzebne do prawidłowego wyświetlenia na 
dowolnej platformie z użyciem standardowego oprogramowania. Ponieważ system pozwala 
dodać tylko jeden plik, w uzasadnionych sytuacjach można użyć formatu archiwum ZIP 
(umożliwia przesłanie kilku plików jako jeden). Właściwe dodanie pliku potwierdzane jest 
wyświetleniem jego rozmiaru i zaszyfrowanej nazwy (Zrzut ekranu 10). Plik można do czasu 
wysłania zgłoszenia usuwać i dodawać dowolną liczbę razy. 

 

 
Zrzut ekranu 10 Poprawnie dodany plik zgłoszenia 

Konieczne jest wymienienie wszystkich współautorów i podanie ich udziału 
procentowego w zgłaszanym artykule. Użycie przycisku Dodaj współautora pozwala na wybór 
profilu z listy szablonów współautorów i ich afiliacji lub utworzenie i dodanie nowego. Po 
dodaniu współautorów możliwe jest edytowanie ich udziału procentowego. W tej sekcji 
wymagane jest również udzielenie zgody na publikację w formie otwartego dostępu (Open 
Access) i na przetwarzanie danych osobowych w związku z regulacjami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych (RODO) (Zrzut ekranu 11). 



 
Zrzut ekranu 11 Autorstwo i współudział 

Wymaganymi polami są status pracownika i tryb uiszczenia opłaty za opublikowanie artykułu. 
Osobne pole tekstowe służy do wprowadzenia danych do faktury, numeru telefonu i innych 
informacji kontaktowych, istotnych na etapie rozliczenia publikacji 

Na dowolnym etapie edycji możliwe jest zapisanie stanu zgłoszenia i zakończenie pracy. 
Zgłoszenie to będzie cały czas dostępne do dalszej edycji jako pozycja na liście wyświetlanej 
po wybraniu Moje artykuły > Zgłoszenia w edycji. 

Jeśli formularz zgłoszenia został poprawnie wypełniony, możliwe jest użycie przycisku Wyślij 
do recenzji. System wyświetla okno z informacją o tym, że jest to ostatni moment na zmianę 
decyzji. Kliknięcie na przycisk Tak sprawia, że zgłoszenie jest ostatecznie wysyłane do recenzji. 

Zgłoszenie po wysłaniu powinno być widoczne na liście Moje artykuły > W recenzji. Kolumna 
Status zgłoszenia wyświetla aktualny etap procesu recenzji tego artykułu (Zrzut ekranu 12). 
Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły zgłoszenia, można kliknąć na pozycję z listy lub przycisk z 
ikoną [i] w kolumnie Operacje. 

 

 
Zrzut ekranu 12 Podgląd przesłanych artykułów 

 

Okno ze szczegółami artykułu w recenzji wyświetla jego status w formie opisowej, 



zawierającej wszystkie istotne informacje z formularza zgłoszeniowego. Poprzez kliknięcie w 
odnośnik do pliku oryginału możliwe jest pobranie pliku załączonego przy wypełnianiu 
formularza zgłoszeniowego (Zrzut ekranu 13). 

 

 
Zrzut ekranu 13 Szczegóły zgłoszenia artykułu 

W zakładce Historia są udostępniane wpisy z dziennika zdarzeń powiązane z procesem 
recenzji tego artykułu. Na tym etapie autor nie podejmuje żadnych działań, dlatego system 
wyświetla jedynie komunikat informujący o tym i przycisk Wyjdź. Jeśli sytuacja ta się zmieni, 
działania konieczne do wykonania przez autora wyświetlą się na stronie startowej w tabeli 
Bieżące zadania z terminem. W oknie szczegółów zgłoszenia będzie jedynie komunikat 
przypominający. 

Jeśli w procesie recenzji wystąpi konieczność podjęcia działania ze strony autora, system 
wysyła powiadomienie o tym fakcie mailem, a na stronie startowej po zalogowaniu widoczne 
jest nowe zadanie na liście bieżących zadań z terminem. Niektóre działania nie mają ustalonego 
terminu. Przykładem takiej sytuacji może być odesłanie zgłoszenia przez sekretarza do autora 
z prośbą o wprowadzenie zmian (Zrzut ekranu 14). Autor może kliknąć na to zadanie na liście 
lub na przycisk akcji z błyskawicą. Informacja o tym zdarzeniu jest również widoczna w 
dzienniku zdarzeń. Pomarańczowa ikona informuje, że jest to zdarzenie wymagające 
szczególnej uwagi ze strony autora (konieczne jest działanie). 

 



 
Zrzut ekranu 14 Wymagane działanie ze strony autora 

Po kliknięciu na wiersz zadania na liście, wyświetlane jest okno umożliwiające zapoznanie się 
ze szczegółami zadania i podjęcie odpowiedniego działania. System wyświetla treść 
wiadomości od sekretarza i umożliwia wybranie jednego z dozwolonych działań (lista 
rozwijana Dostępne działania). 

Przycisk Wykonaj jest nieaktywny do momentu wybrania jednego z działań z listy. Po 
dokonaniu wyboru nazwa działania jest wyświetlana jako pozycja wybrana i przycisk Wykonaj 
staje się aktywny. Kliknięcie na ten przycisk powoduje wykonanie działania (Zrzut ekranu 15). 
W wypadku niektórych działań możliwe jest wprowadzenie treści komunikatu zwrotnego, 
załączenie pliku z poprawioną wersją artykułu itp. Przy odesłaniu zgłoszenia przez sekretarza 
możliwe jest jedynie podjęcie jednej z dwóch decyzji: przeniesienia zgłoszenia do ponownej 
edycji lub zrezygnowanie i usunięcie z systemu. System zawsze wyświetla kontekst 
informacyjny i pełną listę działań możliwych do wykonania w danej sytuacji na rozpatrywanym 
zgłoszeniu. 

 
Zrzut ekranu 15 Nowe zadanie przydzielone autorowi 

Po wykonaniu zadań z listy użytkownik powinien wylogować się z systemu, klikając na żółty 
przycisk Wyloguj w prawym górnym rogu ekranu. 


