
Instrukcja użytkowania Panelu Redakcyjnego w systemie OJS 3.3  

dla Autora 

Rejestracja konta 

1. Aby zgłosić artykuł do czasopisma należy dokonać rejestracji Konta Autora. W tym celu kliknij 

w górnym prawym rogu button Zarejestruj. 

2. Wprowadź niezbędne dane rejestracyjne oraz zaznacz zgody, aby zarejestrować konto. Zapoznaj się 

z polityką prywatności. Możesz również połączyć konto Autora w systemie OJS ze swoim kontem 

ORCID. W tym celu kliknij buton Stwórz lub połącz się z Twoim ORCID ID i podążaj za instrukcjami 

w nowym oknie. Po uzupełnieniu danych kliknij Zarejestruj. 

 

Źródło: PKP Docs, User Account Management, https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/user-accounts#registering-with-a-journal 

 

Edycja profilu Użytkownika 

3. Po pomyślnej rejestracji możesz edytować swój profil użytkownika. W tym celu w widoku 

czasopisma kliknij w button w prawym górnym rogu z Twoja nazwą użytkownika, a następnie wybierz 

pozycje Wyświetl profil. Pojawi się okno Twojego profilu, gdzie możesz m.in. zmienić hasło 

i ustawienia powiadomień, dodać swój numer ORCID i biogram, zarejestrować się jako Autor 

i Recenzent w innych czasopismach itp.  

https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/user-accounts#registering-with-a-journal


 

Źródło: PKP Docs, User Account Management, https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/user-accounts#registering-with-a-journal 

 

Zgłoszenie artykułu 

3. Aby dokonać złożenia artykułu po rejestracji, kliknij opcję menu Zgłoszenia po prawej stronie 

ekranu. Przejdziesz do kroku 1 w 5-etapowym procesie, aby przesłać i opisać swoje zgłoszenie. 

 

Źródło: PKP Docs, User Account Management, https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#submitting-an-article  

 

 

 

 

https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/user-accounts#registering-with-a-journal
https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#submitting-an-article


Krok 1 # 

W tym kroku wypełnij wszystkie niezbędne pola – informacje o Twoim zgłoszeniu. Mogą się one różnić 

w zależności od czasopisma, np. konieczny będzie wybór języka zgłoszenia, sekcji/działu czasopisma 

itp. Przeczytaj i zaakceptuj niezbędne oświadczenia zaznaczając każde pole. Dołącz wszelkie 

komentarze dla redaktora, przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności czasopisma, a następnie 

kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj, aby przejść do kroku 2. 

 

Krok 2 # 

W kroku 2 otworzy się nowe okno umożliwiające przesłanie pliku zgłoszenia. Wyślij niezbędne pliki 

(można dodać kilka plików) i określ typ plików (np. tekst artykułu). 

 

Krok 3 # 

W kroku 3 zostaniesz poproszony o dodanie dodatkowych informacji o zgłoszeniu – metadanych (we 

wszystkich wymaganych przez Czasopismo językach). Zakres wymaganych metadanych może się różnić 

w zależności od wymagań danego Czasopisma. 

W sekcji Lista współautorów dodaj wszelkich pozostałych Autorów artykułu. Aby dodać współautora 

kliknij Dodaj współautora – w nowym oknie uzupełnij niezbędne dane i kliknij Zapisz. Po uzupełnieniu 

wszystkich danych/metadanych kliknij Zapisz i kontynuuj. 

 

Krok 4 # 

W kroku 4 zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że jesteś gotowy do złożenia swojego zgłoszenia. 

Możesz poprawić wprowadzone w poprzednich krokach dane. Jeśli wszystko jest gotowe kliknij 

Zakończ proces zgłaszania tekstu, a następnie OK. Po złożeniu zgłoszenia Redaktor czasopisma 

zostanie powiadomiony o nowym zgłoszeniu.  

 

Krok 5 # 

Zobaczysz okno potwierdzające zgłoszenie artykułu. W tym oknie możesz kliknąć w odpowiednie linki, 

aby: 

 Przejrzeć złożone zgłoszenie 

 Zgłosić nowy tekst  

 Wrócić do swojego panelu roboczego. 

Po złożeniu zgłoszenia nie można go edytować. Aby uzupełnić pliki, zgłosić korektę metadanych itp. 

musisz skorzystać z narzędzia Dyskusja przed recenzją. 

 



Panel Roboczy - Zgłoszenia 

4. Aby przejść do swojego zgłoszenia kliknij opcję menu Zgłoszenia po prawej stronie ekranu. W sekcji 

Moja kolejka widoczne są Twoje zgłoszenia. Aby wejść w szczegóły zgłoszenia kliknij Widok. 

 

Źródło: Oprac. własne WUJ. 

 

Zależnie od ustawień danego czasopisma będziesz mógł samodzielnie edytować część metadanych lub 

konieczny będzie kontakt z Redakcją Czasopisma. Aby skontaktować się z Redakcją kliknij w zakładce 

Obieg button Dodaj dyskusję. 

 

 

Źródło: Oprac. własne WUJ. 

 

 



Aby samodzielnie edytować metadane kliknij zakładkę Publikacja. Aby edytować metadane w języku 

angielskim i polskim równocześnie kliknij English w prawej karcie okna. Uwaga: w zależności od 

ustawień Czasopisma niektóre z metadanych nie będą mogły być przez Ciebie edytowane. 

 

 

Źródło: Oprac. własne WUJ. 

 

 

Etap recenzji i korekty 

5. Po zakończeniu procesu weryfikacji zgłoszenia zostaniesz powiadomiony mailowo o decyzjach 

Redakcji i kolejnych etapach zgłoszenia. Po otrzymaniu maila z decyzją zaloguj się do swojego Panelu 

i wybierz swoje zgłoszenie, którego decyzja dotyczyła. Aby przejść do swojego zgłoszenia kliknij opcję 

menu Zgłoszenia po prawej stronie ekranu. W sekcji Moja kolejka widoczne są Twoje zgłoszenia. 

Aby wejść w szczegóły zgłoszenia kliknij Widok. 

W zakładce Recenzja i w powiadomieniach zobaczysz kopię decyzji redakcyjnej dot. recenzji. 

W zależności od rodzaju recenzji i ustawień czasopisma, możesz zobaczyć niektóre z informacji na 



karcie Recenzja. Tu również będziesz mógł przesłać poprawiony plik jeśli etap recenzji będzie tego 

wymagał lub utworzyć nową dyskusję.  

 

Źródło: PKP Docs, User Account Management, https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#submitting-an-article 

 

Źródło: Oprac. własne WUJ. 

 

6. W zakładce Korekta i w powiadomieniach zobaczysz dyskusje na etapie korekty. Możesz otrzymać 

powiadomienie e-mail z informacją o dostępności plików po korekcie. Aby je zobaczyć zaloguj się do 

systemu i przejdź do swojego Panelu roboczego lub do Zgłoszeń i zakładki Korekta. W tej zakładce 

https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#submitting-an-article


możesz pobrać i przejrzeć plik po korekcie oraz podjąć dyskusję z Redakcją lub przesłać dodatkowe 

pliki.  

 

 

Gratulacje!  

Zakończyłeś wszystkie etapy zgłoszenia w naszym systemie OJS. Etap produkcji odbywa się już poza 

systemem. 

 

Zobacz również:  

Filmy instruktażowe: 

1. Logowanie i rejestracja: https://www.youtube.com/watch?v=N7ArSDI9j-

M&list=PLg358gdRUrDU_zeszfNUIqNtuSiTaiX5-&index=5&t=0s 

 

2. Ustawienia profilu Użytkownika: https://www.youtube.com/watch?v=E-

AEuS66I7Q&list=PLg358gdRUrDU_zeszfNUIqNtuSiTaiX5-&index=6 

 

3. Obsługa Panelu Użytkownika: https://www.youtube.com/watch?v=5lPTW-

I6nJg&list=PLg358gdRUrDU_zeszfNUIqNtuSiTaiX5-&index=5  

 

4. Zgłoszenie nowego artykułu: https://www.youtube.com/watch?v=L3kuBM-

rrOA&list=PLg358gdRUrDU_zeszfNUIqNtuSiTaiX5-&index=17  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7ArSDI9j-M&list=PLg358gdRUrDU_zeszfNUIqNtuSiTaiX5-&index=5&t=0s
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