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Regulamin publikowania prac w kwartalniku
„Current Problems of Psychiatry”
Informacje dla autorów

The requirements for manuscripts
„Current Problems of Psychiatry”
submitted for publication

Kwartalnik „Current Problems of Psychiatry” stanowi
kontynuację rocznika „Badania nad Schizofrenią”.

The quarterly "Current Problems of Psychiatry” is a
continuation of "Research on Schizophrenia"

Czasopismo
publikuje
recenzowane
prace
oryginalne, w tym metaanalizy, prace przeglądowe,
kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój
psychiatrii, psychologii klinicznej i neuropsychologii
oraz
dziedzin
pokrewnych.
„Current
Problems
of Psychiatry” publikuje też aktualne informacje
o pracach towarzystw naukowych, w tym rekomendacje
(guidelines) i uzgodnienia (consensus statements), a
także komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych
artykułów, doniesienia i materiały z kongresów
międzynarodowych, recenzje książek.

Czasopismo jest kwartalnikiem wydawanym w
języku polskim i angielskim. Wersje w innym języku
kongresowym (rosyjski, francuski, niemiecki) są także
dopuszczalne. Regulamin ogłaszania prac w „Current
Problems of Psychiatry” znajduje się także na stronie
internetowej czasopisma:
http://www.cppsych.umlub.pl/requirements/

Opracowanie redakcyjne artykułów oraz ich
publikacja w Current Problems of Psychiatry są
bezpłatne.
Przygotowanie prac
Prace przesyłane do „Current Problems of Psychiatry”
należy przygotować w programie MS Word, stosując
czcionkę 12 punktów (np. Arial, Times New Roman)
i podwójny odstęp między wierszami.
Publikujemy prace w dwóch wersjach językowych- polskiej
i angielskiej, w związku z czym prosimy o nadsyłanie prac
w dwóch odrębnych plikach, z oddzielną stroną tytułową
dla wersji polskiej i angielskiej. Istnieje możliwość
publikowania prac wyłącznie w języku angielskim, lub
innym języku kongresowym - w takim przypadku prosimy
jedynie o dołączenie polskiej wersji streszczenia.

Miary
i
miana
należy
stosować
zgodnie
z
międzynarodowym systemem jednostek miar (SI). Skróty
należy wyjaśniać przy pierwszym ich użyciu w tekście. Nie
można zamieszczać skrótów w streszczeniu.
1) Ryciny, tabele zdjęcia:

Nie należy umieszczać rycin i tabel w tekście pracy, a
jedynie zaznaczyć w artykule ich docelową lokalizację, dla
przykładu: (fig. 1), (tab. 1). Spis rycin należy przygotować

The journal publishes peer-reviewed original papers
including meta-analyses, case reports, contributing
significantly to the development of psychiatry, clinical
psychology, neuropsychology and related areas.
"Current Problems of Psychiatry" also publishes current
information on the work of scientific societies, including
guidelines and consensus statements, as well as editorial
comments - on specific articles, reports and materials
from international congresses, book reviews.

The journal is a quarterly published in English and Polish.
Papers in other congress languages (Russian, French,
German) are acceptable. The principles of manuscript
submission in "Current Problems of Psychiatry" is also on
the journal's website:
http://www.cppsych.umlub.pl/requirements/

"The journal does not have article processing charges
(APCs) nor article submission charges".
Preparing original papers
Manuscripts sent to the "Current Problems of Psychiatry"
should be prepared in MS Word, using font 12 points
(e.g. Arial, Times New Roman) and double line spacing.
In case of papers in English or other congress language,
the abstract in Polish is required.

Measurements and titers should be used in accordance
with the international system of units (SI). Abbreviations
should be explained at their first use in the text.
Abbreviations cannot be used in the abstract.
1) Figures, tables, photos:
Figures and tables should not be placed in the text, only
their target location should be given, for example (Fig. 1),
(Tab. 1). List of figures should be prepared on a separate
page (after the list of references), and the tables should
be placed at the end of the manuscript, following the list
of figures, each on a separate page. Arabic number of the
table and its title should be written above the table. Under
the table in the footer, an explanation of acronyms used

na oddzielnej stronie (po spisie piśmiennictwa), a tabele
umieścić na końcu pracy, za spisem rycin, każdą na
oddzielnej stronie. Numer arabski tabeli i jej tytuł znajdują
się powyżej tabeli. Pod tabelą, w stopce, należy zamieścić
wyjaśnienie użytych skrótów. Akceptowane do druku będą
jedynie wysokiej jakości ryciny, tj. w formacie *.tif, lub *.jpg,
o rozdzielczości 300 dpi, szerokości 8 cm (kolumna) lub
16 cm (dwie kolumny).

Zdjęcia kolorowe należy wykonać w CMYK, wykresy
w programach Word, PowerPoint lub Excel. Nie należy
stosować napisów na zdjęciach, a jedynie oznaczenia
symboliczne, np. strzałki, krzyżyki, groty, które muszą
być dostatecznie duże i czytelne. Ich wyjaśnienia należy
zamieścić w podpisie ryciny.

W przypadku złożenia do redakcji rycin opublikowanych
w innym czasopiśmie wymagana jest pisemna
zgoda właściciela praw autorskich na ich ponowne
wykorzystanie.
2) Analizy statystyczne:

Czasopismo oczekuje także od Autorów prac oryginalnych
wysokiego poziomu zastosowanych analiz statystycznych,
tj. unikania operowania zmiennymi nominalnymi, takiego
przygotowania grup badanych i analizowanych zmiennych,
które umożliwiają stosowanie metod parametrycznych
(zgodnych z rozkładem normalnym), uwzględniania
w porównaniach wskaźników wielkości efektu (nie
tylko poziomu p), kontrolowania wyników analiz
wielozmiennowych odnośnie wielokrotnych porównań,
przestrzegania zaleceń metodycznych (założeń) odnośnie
stosowania zaawansowanych metod analizy statystycznej
(np. analizy regresji, MANOVA itd.). Opracowanie wyników
metodami nieparametrycznymi możliwe jest wówczas,
gdy natura zmiennych nie pozwalana na zastosowanie
testów parametrycznych.
3) Układ prac:

Strona tytułowa – pierwsza strona publikacji – zawiera
tytuł pracy, pełne imiona i nazwiska Autorów, osobisty
identyfikator ORCID, miejsca pracy, w tym nazwę ośrodka,
miasto i kraj. Kolejne cyfry arabskie umieszczone po
nazwisku jako przypis górny wskazują afiliację, (afiliacje
prosimy przesyłać w 2 wersjach językowych: polskiej
i angielskiej, wersja angielska nie powinna zawierać
polskich znaków diakrytycznych), np. Anna Kowalska1,
Małgorzata Nowak2:

1

2

I Klinika Psychiatrii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet...
Zakład Genetyki Medycznej, Szpital...

Informacja o osobistym identyfikatorze ORCID
Prosimy przy nazwisku każdego autora umieścić osobisty

should be included.
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Only high-quality prints will be accepted for print, i.e. in *
.tif, or .jpg, with a resolution of 300 dpi, 8 cm (column) or
16 cm wide (two columns). Color photos should be made in
CMYK, diagrams in Word, PowerPoint or Excel. Captions in
photos should not be used but only symbolic markings, for
example arrows, crosses, caves, which must be sufficiently
large and easy to read. Their explanation should be
included in the caption of figures.
In case of submission of figures published in another
journal, a written consent of the copyright owner for
reusing is required.
2) Statistical Analyses:

The journal expects from the authors of original papers
high level of applied statistical analyzes, i.e. avoidance of
nominal variables, preparation of groups surveyed and
analyzed variables in such a way as to allow the use of
parametric methods (in line with the normal distribution),
considering of effect size in the comparisons (not just the
level p), controlling the results of the multivariate analysis
regarding multiple comparisons, respect the methodology
recommendations (assumptions) on the use of advanced
methods of statistical analysis (e.g. regression analysis,
MANOVA etc.). Result analysis using non-parametric
methods is only permitted when the nature of variables
makes it impossible to use parametric tests.
3) The layout of manuscripts:

Title page - the first page of publication - contains the title,
the full names of the authors, personal ORCID identifier,
their affiliations, including the name of the institution,
the city and the country. Consecutive Arabic numerals
put after the name as an upper index indicate affiliation,
(affiliations should be sent in 2 language versions: Polish
and English, an English version should not contain Polish
diactritical marks) for example:
Anna Kowalska1, Małgorzata Nowak2:
1
I Klinika Psychiatrii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet...
2
Zakład Genetyki Medycznej, Szpital...

Information about personal ORCID identifier
Each name of the author should contain his/her personal
ORCID identifier. That makes it possible to link an article
with an author in databases. For more details, check:
https://orcid.org
Address for correspondence should be placed below
the affiliation. It should contain full details of the person
authorized to correspondence along with the name, postal
address, e-mail and telephone number.
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identyfikator ORCID. Umożliwi to powiązanie publikacji
z autorem w bazach indeksujących. Szczegółowe
informacje: https://orcid.org

Adres do korespondencji należy zamieścić poniżej
afiliacji. Powinien zawierać pełne dane osoby
upoważnionej do korespondencji wraz z imieniem i
nazwiskiem, adresem pocztowym, elektronicznym i
numerem telefonu.
Streszczenie – druga strona publikacji – powinno
zawierać w pracy oryginalnej, poglądowej i kazuistycznej
minimum 200, a maksimum 250 słów.

Układ streszczenia wszystkich typów prac, także
przeglądowych
powinien
zawierać
wyraźnie
wyodrębnione części:
– wstęp

– materiał i metoda
– dyskusja
– wnioski

W przypadku prac przeglądowych, dopuszczalne są
tylko te, mające strukturę metaanalizy lub przeglądu
ustrukturalizowanego,
tj.
prace
mające
jasno
wyodrębniony cel i uzasadnienie doboru analizowanej
literatury przedmiotu, które generują nową wiedzę.
Nie będą publikowane prace teoretyczne, które są tylko
nieustrukturalizowanym przeglądem literatury, nie
prowadzące do wygenerowania nowych informacji,
ponieważ nie spełniają one zasady oryginalnego wkładu
twórczego. W streszczeniu nie stosuje się skrótów.

W streszczeniu opisu przypadku, na końcu, oprócz
wymienionych wyżej części, należy zawrzeć konkluzję
– informację o znaczeniu klinicznym prezentowanego
przypadku.
Słowa kluczowe: poniżej streszczenia należy zamieścić
3–5 słów kluczowych, opierając się na katalogu Index
Medicus – Medical Subject Headings:
(www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Spis piśmiennictwa: należy podawać tylko te pozycje,
które są cytowane w tekście w nawiasie kwadratowym
w kolejności cytowania. Każda pozycja piśmiennictwa
powinna być pisana od nowego wiersza i poprzedzona
numerem, powinna zawierać (standard Vancouver):

Zapis dla artykułu z czasopisma: nazwiska autorów,
inicjały imion, tytuły artykułu, tytuł czasopisma (zgodny
z Index Medicus), rocznik, tom, strony.
Wzór: Kowal N., Nowak A. Piętno schizofrenii. Bad. nad
Schizofrenią, 2006; 33(1): 210-223.

Abstract – the second page of the publication - should
contain in the original paper, review papers and case
reports a minimum of 200 and a maximum of 250 words.
Arrangement of abstract of all kinds of papers,
including review papers, needs to contain clearly
distinguished parts:
– introduction

– material and methods
– results

– conclusions

In the case of review papers, only those having the
structure of meta-analyses or structured review, are
permitted, i.e. works having a clearly presented purpose
and justification of the selection of the analyzed literature
that generate new knowledge. Theoretical works that
are only unstructured literature review not leading to
the generation of new information, will not be published
because they do not meet the rules of the original creative
contribution.
In the abstract describing a case, in addition to a brief
description and history of the disease, the conclusion
should be included, i.e. information about the clinical
significance of the presented case. The abbreviations are
not used in the abstract.
Keywords: below the abstract, 3-5 key words should
be placed, based on a catalog of Index Medicus – Medical
Subject Headings (www.nlm.nih.gov/MBrowser.html).

List of references: only those references should be put
down that are cited in the text in square brackets in the
order of citation. Each reference should be written in
a new line, preceded by a number, and should include
(standard Vancouver):

A record for the article in the journal: the authors'
names, initials, article title, journal title (according to
Index Medicus), year, volume, pages.
Example: Kowal N., Nowak A. Piętno schizofrenii. Bad. nad
Schizofrenią, 2006; 33(1): 210-223.

If the article has been written by more than six authors,
after the sixth author et al. is entered.
Example: Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS, Mauger DT,
Boehmer SJ, Szefler SJ, et al.
Long-term inhaled corticosteroids in preschool children at

Jeśli artykuł został napisany przez więcej niż sześciu
autorów po szóstym wpisywane jest et al.

Wzór: Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS, Mauger
DT, Boehmer SJ, Szefler SJ, et al. Long-term inhaled
corticosteroids in preschool children at high risk for
asthma. N Engl J Med. 2006;354(19):1985–97.
Dla artykułów w językach innych niż angielski podawana
jest pełna nazwa publikacji po angielsku.

Wzór: Forneau E, Bovet D. Recherches sur l'action
sympathicolytique d'un nouveau dérivé du dioxane. Arch
Int Pharmacodyn. 1933;46:178-91. French.
Strony internetowe:

Wzór: Drug-interactions.com [strona domowa w
Internecie]. Indianapolis: Indiana University Department
of Medicine; 2003 [aktualizowana 17 maja 2006; cytowana
30 maja 2006]. Dostępna z: http://medicine.iupui.edu/
flockhart/
Zapis dla pozycji książkowej: nazwiska autorów, inicjały
imion, tytuł, miejsce publikacji, wydawca, rok wydania.
Wzór: Kowal Z.G. Psychiatria. Lublin; Press: 1923.

Zapis dla rozdziału z książki: nazwiska autorów, inicjały
imion, tytuł, W: nazwiska i inicjały imion redaktorów
tomu, tytuł, miejsce wydania, wydawca, rok strony.
Wzór: Nowak B.M. Stany psychotyczne. W: Kowal A.M,
Głogowski P. red., Podręcznik Psychiatrii. wyd. 2. Lublin;
Ananke: 1972: 203-230.
Oświadczenie o przestrzeganiu praw ludzi i zwierząt
(Statement of Human and Animal Rights)

Wszystkie badania eksperymentalne z udziałem ludzi
lub na zwierzętach wymagają zgody komisji bioetycznej
(w odniesieniu do badań medycznych z udziałem ludzi
Autorów obowiązują zasady zawarte w Deklaracji
Helsińskiej, a w odniesieniu do doświadczeń na
zwierzętach – wytyczne Interdisciplinary Principles and
Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing, and
Education, wydane przez New York Academy of Sciences
– Ad Hoc Committee on Animal Research). Zdanie nt.
uzyskania zgody komisji bioetycznej i jej numer należy
zamieścić w podrozdziale Materiał i metoda.
Świadoma zgoda na udział w badaniu (Statement
of Informed Consent)

W przypadku badań z udziałem osób konieczna jest ich
pisemna świadoma zgoda na udział w badaniu. Zdanie
stwierdzające, iż pacjenci wyrazili pisemną zgodę na udział
w badaniu, należy zamieścić w podrozdziale Materiał
i metoda, zgodnie z zasadami World Medical Association–
Deklaracją Helsińską. W tekście pracy i w materiale
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high risk for asthma. N Engl J Med. 2006;354(19):1985–97.

In case of articles written in languages other than English
full name of the language of the article is given in English.
Example: Forneau E, Bovet D. Recherches sur l'action
sympathicolytique d'un nouveau dérivé du dioxane. Arch
Int Pharmacodyn. 1933;46:178-91. French.
Websites:

Example: Drug-interactions.com [home page on the
Internet]. Indianapolis: Indiana University Department
of Medicine; 2003 [updated May 17, 2006; cited May 30,
2006]. Accessible at: http://medicine.iupui.edu/flockhart/
A record for book reference: the authors' names, initials,
title, place of publication, publisher, year of publication.
Example: Kowal Z.G. Psychiatria. Lublin; Press: 1923.

A record for the chapter from the book: authors' names,
initials, title, IN: the surnames and initials of the editors
of the volume, title, place of publication, publisher, year,
pages.
Example: Nowak B.M. Stany psychotyczne. W: Kowal A.M,
Głogowski P. red., Podręcznik Psychiatrii. wyd. 2. Lublin;
Ananke: 1972: 203-230.
Statement of Human and Animal Rights
All experimental studies involving people or animals
require the approval of the ethics committee (with regard
to medical research involving human subjects the authors
apply the principles contained in the Helsinki Declaration,
and with regard to animal experiments - guidelines for
Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of
Animals in Research, Testing, and Education, published
by the New York Academy of Sciences – Ad Hoc Committee
on Animal Research). Opinion on the consent of the ethics
committee and its number should be included in the
section Material and methods.
Statement of Informed Consent

In the case of studies involving people, their written
informed consent is needed. A phrase stating that patients
gave written informed consent to participate in the study,
should be included in the section Material and methods,
in accordance with the World Medical Association-the
Declaration of Helsinki.
In the text and illustrative material (figures, tables) do not
use names, initials, numbers, medical history or any data
that would allow identification of patients.
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ilustracyjnym (ryciny, tabele) nie wolno używać nazwisk,
inicjałów, numerów historii choroby ani żadnych danych,
które umożliwiałyby identyfikację pacjenta.
Rzetelność naukowa

Redakcja „Current Problems of Psychiatry” zwraca uwagę,
że dowodem etycznej postawy pracownika naukowego
oraz najwyższych standardów redakcyjnych jest jawność
informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania
publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy
etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale
także społecznej odpowiedzialności. Przypominamy,
że Autorzy publikacji są zobowiązani prezentować
rezultaty swojej pracy w sposób przejrzysty, rzetelny i
uczciwy. Szczególnymi przejawami nierzetelności są tzw.
ghostwriting oraz guest authorship:
•

•

ze zjawiskiem ghostwritingu mamy do czynienia
wówczas, gdy Autorzy pracy nie ujawnili osoby, która
wniosła istotny wkład w powstanie publikacji – nie
została ona wymieniona jako jeden z Autorów lub w
podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;

nieetyczna postawa guest authorship dotyczy sytuacji,
gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał
miejsca, a mimo to jest on Współautorem publikacji.

Redakcja oświadcza, że Autorzy publikacji ponoszą za nią
pełną odpowiedzialność, a wszelkie wykryte przypadki
nierzetelności będą ujawniane. W dokumencie List
przewodni dołączanym do pracy Autorzy są proszeni o
ujawnienie wkładu w powstanie publikacji, przy czym
główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający
manuskrypt.
Informacja o źródłach finansowania

W pr z y padk u poz ysk ania środków f inansow ych
na rea lizac ję projek t u badawc zego w y mag a ne jes t
zamieszczenie infor mac ji ze wsk azaniem źródła
finansowania pod załączoną bibliografią.
Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie opiera
się na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego opublikowanych w dokumencie Dobre praktyki
w procedurach recenzyjnych w nauce. Prace zgłaszane
do publikacji w „Current Problems of Psychiatry” są
oceniane pod względem formalnym i merytorycznym
przez recenzentów, Redakcja przeprowadza recenzję typu
„double-blind”, co oznacza, że Autorzy nie znają tożsamości
recenzentów, a recenzenci tożsamości Autorów.
Prace zgłoszone do publikacji są najpierw oceniane pod
względem formalnym przez Redaktora Prowadzącego.

Scientific reliability
Editors of "Current Problems of Psychiatry," point out
that the transparency of information on entities that
contribute to the creation of publications (technical input,
material, financial, etc.), is the evidence of ethical attitude
of researcher and the highest editorial standards, which
is not only a manifestation of good manners, but also of
social responsibility.

We would like to indicate that the authors of the
publication are required to present the results of their
research in a transparent, honest and fair way. Specific
manifestations of misconduct are called ghostwriting and
guest authorship:
•

•

we deal with the phenomenon of ghostwriting when
the authors do not disclose the person who has made
a significant contribution to publication – and he/
she is not mentioned as one of the authors or in the
acknowledgments in the publication;
unethical attitude of guest authorship takes place
when the contribution of an author is little or none,
and yet he/she is the co-author of publication.

Editors declare that authors of the publication bear full
responsibility for it, and all detected cases of misconduct
will be revealed. In the Covering letter attached to the
manuscript the Authors are requested to disclose the
contribution of authors to the creation of publication, with
the main responsibility born by the author submitting the
manuscript.
Information about financing sources

In the case of obtaining funds for realisation of a research
project, it is necessary to give information concerning
financing source under the references.
Reviewing procedure

The procedure for reviewing the articles in the journal is
based on the recommendations of the Ministry of Science
and Higher Education published the document Best
practices in reviewing procedures in science.
Manuscripts submitted for publication in "Current
Problems of Psychiatry" are evaluated by reviewers
in terms of form and content. Editors make use
of so called “double blind” review, which means
that authors do not know the reviewers identities
and vice versa. Editorial Office reserves the right
to make changes in the sent article (e.g. proofreading,
changes resulting from editorial rules or language

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w
nadesłanym artykule (np. korekta językowa dostrzeżonych
błędów, zmiany wynikające z zasad edytorskich lub
kultury języka).

Autorzy, którzy odsyłają do Redakcji prace poprawione
zgodnie z zaleceniami recenzentów mają obowiązek
zaznaczania czerwoną czcionką wszystkich części
manuskryptu, w których nanieśli zmiany. Dotyczy to także
ewentualnie nowych fragmentów prac.
Prace niepełne albo niespełniające wymogów są odsyłane
do Autorów z prośbą o ich poprawienie. Prace spełniające
wymogi formalne, włącznie z nadesłaniem wszystkich
wymaganych umów i oświadczeń, podlegają dalszej ocenie.
Przesyłanie prac do Redakcji

Redakcja Current Problems of Psychiatry wykorzystuje do
rejestracji nowych artykułów platformę internetową:
https://www.editorialsystem.com/editor/cpp/

Autorzy powinni rejestrować artykuły do publikacji
wyłącznie z wykorzystaniem tej platformy.
Autorzy po nadesłaniu prac otrzymają zawiadomienie o jej
nadejściu, co nie jest równoznaczne z przyjęciem pracy do
druku. Prace nie odpowiadające wymaganiom regulaminu
będą odsyłane autorom, do przeredagowania i nie będą
rozpatrywane merytorycznie przed doprowadzeniem ich
do poprawności formalnej. W razie niezakwalifikowania
pracy do druku redakcja zwraca ją Autorowi.

Warunkiem rozpoczęcia prac redakcyjnych nad
artykułem jest dostarczenie do Redakcji oryginałów
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