
Wskazówki dla Autorów/ Autorek: 

Serdecznie zapraszamy wszystkich autorów i autorki do podzielenia się 

swoją wiedzą i pasją. Mile widziane są opracowania popularnonaukowe, 
recenzje książek, filmów czy sprawozdania z przebiegu wydarzeń 

naukowych. Równie chętnie przyjmiemy do publikacji krótkie opowiadania 
oraz wiersze. Prosimy jedynie o to, aby wysyłane do redakcji prace 

obejmowały szeroko rozumianą tematykę człowieczeństwa i relacji. 

Tekst 

Praca powinna być napisana w sposób zwięzły, zalecana liczba znaków do 

20 000. Manuskrypt powinien być sformatowany w następujący sposób: 
podwójna interlinia, wyrównanie do lewej, marginesy 2,5 cm z każdej 

strony, czcionka Times New Roman 12 pkt. lub podobna, prosta. 

Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum. 

Prace można nadsyłać w języku polskim lub angielskim. Istnieje możliwość 
publikacji w innym języku. W takim przypadku konieczny jest 

wcześniejszy kontakt z redakcją.  
 

Układ artykułu 

- Imię i nazwisko autora/autorki/autorów. 
- Nazwa instytucji/organizacji reprezentowanej przez autora/ autorki/ 

autorów (afiliacja).  
- Adres mailowy autora/autorki/autorów. 

- Tytuł artykułu. 
- W przypadku artykułu napisanego w innym języku niż polski, tytuł 

artykułu w tłumaczeniu na język polski. 
- Treść artykułu. 

- Wskazana jest bibliografia wskazująca wykorzystane w tekście prace.  
 

Ilustracje 

Preferowany format to tif lub wysokiej jakości jpg; rozdzielczość dpi 300-

600 (wielkość do 5 megabajtów); przesyłane jako oddzielne pliki. 

W przypadku załączania ilustracyjnych materiałów nieoryginalnych autorzy 

zobowiązani są do uzyskania zgody właściciela dysponującego prawami do 

tych materiałów i przedłożeniu jej redakcji.   

Podpisy do ilustracji prosimy umieszczać w pliku tekstu głównego. 

 

Tabele 

Prosimy o przesyłanie tabel w postaci oddzielnych plików. Maksymalny 
rozmiar tabeli to jedna strona. Tabele powinny zostać przygotowane w 

programie MSWord (doc lub docx). 



Cytowania i bibliografia oparte na stylu APA (American 

Psychological Association, 7th edition) 

 

Poniżej przedstawione są zalecenia dotyczące sposobów cytowania                 

w tekście pracy. 

 

Liczba i typ 

autorów w pracy 

Cytowanie w tekście 

w nawiasie 

Cytowanie w tekście 

Jeden autor (Nowak, 2022) Nowak (2022) 

Dwóch autorów (Nowak & Kowalski, 
2022) 

Nowak & Kowalski 
(2022) 

Trzech autorów lub 

więcej 

(Nowak et al., 2022) Nowak et al. (2022) 

Autor korporatywny  
(w formie pełnej 

nazwy własnej) 

  

Pierwsze cytowanie 

w tekście 

(National Institute of 

Mental Health [NIMH], 
2022) 

National Institute of 

Mental Health (NIMH, 
2022) 

Następne cytowanie 

w tekście 

(NIMH, 2022) NIMH (2020) 
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Proces wydawniczy 

Wydawca zobowiązuje się do udostępniania tekstu na licencji BY-NC-ND, 

(uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych). 

Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich 

(cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi 

autor/autorka. 

Zgłaszane przez autorów/autorki artykuły nie mogły być wcześniej nigdzie 

publikowane, ani nie podlegają procesowi wydawniczemu w innym piśmie. 

Prace w formie elektronicznej można przesyłać na adres redakcji: 

czasopismo@wspieranierelacji.pl  

Tekst główny oraz tabele powinny zostać przygotowane jako oddzielne 
pliki w formacie MSWord (doc lub docx). Pliki ilustracji prosimy przesyłać 

także jako odrębne pliki (jpg lub tif). 

mailto:czasopismo@wspieranierelacji.pl


W celu przeprowadzenia procesu wydawniczego wymagana jest zgoda 
autora zgłaszającego (autora korespondencyjnego) na przetwarzanie 

danych osobowych. W tym celu prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli 

informacyjnej „Człowiek i Relacje” oraz zaakceptowanie klauzuli zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stronie internetowej). 

Autor korespondencyjny działa w imieniu wszystkich autorów artykułu i 
jest zobowiązany do dostarczenia wydrukowanej i podpisanej klauzuli 

zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkich autorów pracy, 

najlepiej w formie elektronicznej (np. skanów w formie plików pdf). 

Nadesłany artykuł podlega ocenie redakcyjnej. W przypadku 

zaakceptowania pracy do druku jest ona poddawana dalszej edycji, 
przygotowywanej we współpracy z autorem. Autor korespondencyjny 

otrzymuje ostateczną wersję pracy do akceptacji przed drukiem. 

Artykuły kierowane do czasopisma przyjmowane są w trybie ciągłym. 

Zapraszamy do współpracy. 

Zespół Redakcyjny 

 

 


