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INFORMACJE DLA AUTORÓW

Teksty prosimy przesyłać na adres redakcji: niepelnosprawnosc@ug.edu.pl. 

Form atow anie tekstów  standardowe (marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, 
odstępy 1,5). Przypisy w tekście, w nawiasie kwadratowym, z podaniem wydawnictwa 
i miejsca wydania na końcu tekstu. Krótkie (150-200 słów) streszczen ie w języku angiel
skim. S ło w a k lu czow e oraz ty tu ł w języku angielskim i polskim.

W związku z wdrożeniem procedur zapobiegających ghostwritingowi oraz guest autor
ship, Redakcja prosi o przesłanie na jej adres (pocztowy bądź skanem na e-mailowy) pod
pisanej deklaracji:
1) ujawniającej wszystkich autorów, którzy wnieśli znaczący wkład do publikacji,
2) deklarującej oryginalność publikacji,
3) zawierającej afiliacje i kontrybucje poszczególnych autorów (procentowy wkład w autor

stwo, koncepcja, założenia, metody, protokół, przygotowanie publikacji),
4) ujawniającej źródła finansowania publikacji.
Prosimy głównie o teksty dotychczas niepublikowane, jednak dopuszczamy również moż
liwość druku wartościowych fragmentów tekstów publikowanych w pracach zbiorowych, 
po uzyskaniu zgody właściciela praw autorskich.

Redakcja zastrzega możliwość dokonywania wyboru tekstów oraz skrótów i zmian, po uzgod
nieniu z autorem.

ZASADY RECENZOWANIA

Lista recenzentów czasopisma „Niepełnosprawność" jest publikowana co najmniej raz do 
roku w wersji pierwotnej, czyli drukowanej.

Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jedno
stki, w której afiliowany jest autor oraz spoza jednostki wydającej czasopismo. Autorzy i re
cenzenci przed zakończeniem procedury recenzowania nie znają swoich tożsamości, 
z wyjątkiem, kiedy autor zgłosi deklarację o braku konfliktu interesów w postaci:
-  bezpośrednich relacji osobistych,
-  relacji podległości zawodowej,
-  występowania bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat po

przedzających przygotowanie recenzji.
Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopusz
czenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

ZASADY ODRZUCENIA PUBLIKACJI

1. Zastosowane zostały działania prowadzące do ukrycia autorstwa.
2. Tekst jest plagiatem.
3. Tekst nie ma charakteru naukowego.
4. Tekst nie jest merytorycznie związany z tematyką kolejnego numeru czasopisma 

(może w tym przypadku zostać przyjęty do publikacji w numerach kolejnych).
5. Badania prezentowane w publikacji są metodologicznie niepoprawne.
6. Tekst nie spełnia kryteriów publikacji naukowej.
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