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UZUPEŁNIENIE MANUSKRYPTU PRZEZ AUTORA
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I. WPROWADZENIE
ICI Publishers Panel to unikalne narzędzie umożliwiające realizację procesu edytorskiego czasopisma drogą elektroniczną. Jest to przyjazna
użytkownikowi, łatwa w obsłudze platforma internetowa, która nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Opracowany przez Ekspertów
system pozwala na spójne i kompleksowe powiązanie wszystkich czynności procesu edycji i przygotowania periodyku do publikacji, utworzenie
spełniającej międzynarodowe standardy wersji on-line, a także dystrybucję artykułów do zewnętrznych baz danych w celu zwiększania zasięgu
i cytowalności czasopisma. Redakcje, które decydują się realizować proces edytorski za pośrednictwem ICI Publishers Panel:
•

znacząco poprawiają dystrybucję publikowanych treści naukowych,

•

spełniają międzynarodowe standardy wydawnicze zarówno dla wersji elektronicznej jak i drukowanej,

•

budują wskaźniki cytowalności w Polsce i zagranicą.

Konto przeznaczone dla Autorów zostało przygotowanie z myślą o Państwa wygodzie z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Redakcje czasopism
naukowych. System zapewnia przeniesienie procesu autorskiego w całości do Internetu – od chwili złożenia manuskryptu, aż do jego publikacji w wersji
elektronicznej.
System ICI Publishers Panel pozwala Autorowi na:
•

złożenie manuskryptu do Redakcji drogą elektroniczną,

•

wprowadzenie wszystkich wymaganych przez Redakcję oświadczeń i formularzy,

•

śledzenie statusu manuskryptu i bieżące monitorowanie prac jakie podejmowane są przez Redakcję,

•

prowadzenie korespondencji z Redakcją na każdym etapie procesu edytorskiego manuskryptu.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 16:00 do Państwa dyspozycji pozostaje Zespół Wsparcia Użytkowników Index Copernicus.
Zespół Wsparcia Użytkowników
Tel.: +48 22 487 53 93
E-mail: office@indexcopernicus.com

www.indexcopernicus.com
2

REJESTRACJA KONTA
W celu złożenia manuskryptu do Redakcji za pośrednictwem systemu ICI Publishers Panel w pierwszym kroku należy założyć konto, aktywować je,
a następnie zalogować się w celu wykonania określonej pracy.

Aby założyć konto w systemie ICI Publishers Panel należy
wejść na stronę https://editors.publisherspanel.com
i wybrać „Utwórz konto”.

System umożliwia pracę w dwóch wersjach językowych –
PL i ENG.
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W celu rejestracji konta należy wprowadzić niezbędne dane, tj. adres e-mail (który będzie służył
także jako login do systemu), hasło, imię i nazwisko.
UWAGA
Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków,
zawierać przynajmniej jedną wielką literę i jedną cyfrę.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy zapoznać się z treścią regulaminu i zaakceptować
jego warunki. Aby zakończyć rejestrację konta należy wybrać „Potwierdź”.
Po potwierdzeniu wprowadzonych danych na podany adres e-mail zostaje przesłany link
aktywacyjny. Należy wybrać przysłany link, aby aktywować konto i rozpocząć korzystanie
z systemu ICI Publishers Panel.
UWAGA
Link aktywacyjny jest ważny przez 7 dni. Po upływie tego terminu należy utworzyć nowe konto,
na adres e-mail inny niż ten podany podczas pierwszej rejestracji lub skontaktować się z Zespołem
Wsparcia Użytkowników Index Copernicus.
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Autor posiada również możliwość rejestracji konta i złożenia manuskryptu za pośrednictwem strony internetowej wybranego czasopisma.

Na

stronie

internetowej

czasopisma

należy

odszukać zakładkę „Złóż manuskrypt”.

A następnie postępować zgodnie z komunikatem
wybranej Redakcji czasopisma.

System przekieruje Użytkownika do systemu ICI Publishers Panel
https://editors.publisherspanel.com.
Po przejściu na wskazany adres Użytkownik może założyć konto
(patrz punkt 1.) lub zalogować się na swoje dane (patrz punkt 2.)
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LOGOWANIE DO SYSTEMU
W celu zalogowania się do systemu ICI Publishers Panel należy przejść na stronę https://editors.publisherspanel.com i wprowadzić dane do logowania
podane w trakcie rejestracji.

UWAGA
Nazwę Użytkownika stanowi adres e-mail podany
podczas rejestracji.

Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy wybrać
„Zaloguj się do systemu”.
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II. OPIS ZAKŁADEK
Po zalogowaniu się do systemu Autor zostaje przekierowany do widoku Panelu informacyjnego, w którym widoczny jest przegląd bieżących
zadań oraz manuskryptów złożonych przez Autora do jednej lub kilku Redakcji czasopism.
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Kontekst Autora w systemie ICI Publishers Panel składa się z łatwych w obsłudze i
przejrzystych dla Użytkowników zakładek.
• Dane Autora: jeżeli Autor posiada także inne konteksty w systemie to w tym miejscu
może dowolnie je zmieniać.
• Panel informacyjny: podstawowe informacje o aktywnościach przypisanych Autorowi –
wykaz zadań i przegląd manuskryptów.
• Zadania do wykonania: lista aktualnych, przypisanych zadań do wykonania przez Autora.
• Artykuły naukowe: wykaz manuskryptów złożonych przez Autora wraz z określeniem
ich statusów (status nie jest tożsamy z zadaniem).
• Powiadomienia: wykaz otrzymanych powiadomień systemowych od Redakcji.
• Wiadomości: historia i możliwość bezpośredniej komunikacji z Redakcją czasopisma.
Funkcjonalności wszystkich zakładek opisane są na kolejnych stronach instrukcji.
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1. Panel informacyjny

•

Manuskrypt do uzupełnienia - oznacza, że Redakcja zidentyfikowała braki w danych lub informacjach dotyczących manuskryptu i podjęła
decyzję o odesłaniu manuskryptu do Autora w celu uzupełnienia braków.

•

Manuskrypt roboczy - oznacza, że Autor uzupełnił formularz manuskryptu, ale nie wysłał go do weryfikacji do Redakcji.

•

Manuskrypt weryfikowany - oznacza, że manuskrypt został wysłany przez Autora do Redakcji i oczekuje na weryfikację.

•

W redakcji - oznacza przyjęcie manuskryptu przez Redakcję do dalszych prac.

•

Recenzja - oznacza, że manuskrypt jest w trakcie recenzji.
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2. Zadania do wykonania
W zakładce znajduje się aktualny wykaz zadań, jakie zostały przypisane Autorowi przez Redakcje czasopism w związku z pracą nad złożonymi
przez Autora manuskryptami.

Wykaz zadań zawiera takie informacje jak:
• numer referencyjny manuskryptu, po którym łatwo zidentyfikować szukaną pozycję,
• datę utworzenia zadania,
• nazwę zadania oczekującego na realizację.
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3. Artykuły naukowe – Manuskrypty
W zakładce znajduje się wykaz wszystkich manuskryptów złożonych przez Autora wraz z ich aktualnym statusem.
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4. Powiadomienia
W zakładce znajduje się wykaz wszystkich systemowych powiadomień, jakie Autor otrzymał w związku ze złożonymi manuskryptami, tj.
informacje o przyjęciu manuskryptu, zaakceptowaniu do publikacji itd. W celu zapoznania się ze szczegółami powiadomienia należy wybrać
pole „szczegóły”.
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5. Wiadomości
Dzięki tej funkcjonalności Autor ma możliwość prowadzenia bezpośredniej komunikacji z Redakcją czasopisma naukowego. Po wybraniu
zakładki “Wiadomości” rozwijają się pod-zakładki.
a) Nowa wiadomość – umożliwia wysłanie wiadomości do wybranej Redakcji.

Aby

prawidłowo

wysłać

wiadomość należy uzupełnić
wszystkie pola (nagłówki) po
kolei, ze względu na to, że w
zależności

od

pierwszego

wyboru w kolejnym polu
pojawią się inne możliwości
wyboru Tytułu Manuskryptu.

Autor może dołączyć do
wiadomości dowolny plik,
jako załącznik.
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b) Otrzymane – w zakładce wyświetlają się wszystkie otrzymane przez Użytkownika wiadomości. W celu wyświetlenia wiadomości należy
przejść do pola „szczegóły”.

c) Wysłane – w zakładce wyświetlają się wszystkie wysłane wiadomości przez Autora do Redakcji czasopism.
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III. SKŁADANIE MANUSKRYPTU DO SYSTEMU ICI PUBLISHERS PANEL
W celu przystąpienia do złożenia manuskryptu, po zalogowaniu się do systemu https://editors.publisherspanel.com (i wybraniu kontekstu Autora
w przypadku posiadania także innego kontekstu np. Operator Prac – Recenzent) należy wybrać „Dodaj nowy manuskrypt” z poziomu Panelu
informacyjnego.
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PROCES SKŁADANIA MANUSKRYPTU
Krok I: Wybór Redakcji czasopisma naukowego.
W tym kroku należy wybrać odpowiednią Redakcję czasopisma naukowego.

Chcąc wyszukać właściwą Redakcję należy wpisać jej nazwę w wyświetlane okno i kliknąć przycisk „Wyszukaj”.

Jeśli
za

Autor

loguje

pośrednictwem

się
strony

do

systemu

internetowej

czasopisma, to czasopismo jest już wybrane,
a Użytkownik rozpoczyna proces od „Kroku II”.
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Krok II: Wprowadzenie tytułów i streszczeń manuskryptu (etap obowiązkowy).

W tym kroku należy wprowadzić tytuł i abstrakt artykułu
w odpowiednie pola:
• Tytuł w języku angielskim.
• Tytuł w języku oryginalnym (tj. tym zdefiniowanym przez
Redakcję. Najczęściej język kraju, w którym siedzibę ma
Redakcja).
• Abstrakty artykułów w wersjach językowych analogicznie
do tytułu.
Jeśli artykuł jest wyłącznie w języku angielskim należy
wprowadzić tę samą treść do obu okien.
(wstawienie tytułów skróconych jest opcjonalne).

Po podaniu odpowiednich informacji należy wybrać
„Kontynuuj wprowadzanie”.
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Krok III: Wprowadzenie Autorów manuskryptu (etap obowiązkowy).
W tym kroku należy wprowadzić wszystkich Autorów biorących udział w powstaniu manuskryptu.

W celu wprowadzenia danych o Autorach artykułu wybierz „Dodaj Autora”.
Jeśli artykuł został przygotowany przez kilku Autorów, czynność należy powtórzyć dla każdego Autora.
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Należy uzupełnić odpowiednie pola zgodnie z opisami. Pola oznaczone „*” są obligatoryjne. Warto jednak udostępnić Redakcji możliwie
najwięcej informacji o każdym Autorze.

UWAGA
Wskazanie

co

korespondencyjnego

najmniej
oraz

jednego

Autora

określenie

udziału

w procesie powstawania manuskryptu każdego z
Autorów jest obligatoryjne.

Po wprowadzeniu informacji o danym Autorze należy
wybrać „Potwierdź wprowadzanie Autora”, aby został
on dodany do listy Autorów manuskryptu.
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Na liście Autorów manuskryptu
możliwe jest dokonanie edycji
danych Autora lub jego usunięcie
z listy za pośrednictwem wybrania
pola „Opcje”.

UWAGA
Kolejność Autorów wskazana w systemie jest wyłącznie informacyjna dla Redakcji. Właściwa kolejność jest ustalana i weryfikowana na dalszych
etapach na podstawie załączonych plików.

W przypadku gdy wprowadzeni zostali wszyscy Autorzy artykułu, aby przejść do następnego etapu należy wybrać „Kontynuuj wprowadzanie”.
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Krok IV: Wprowadzenie dokumentów (etap obowiązkowy).
W tym kroku należy załączyć wszystkie dokumenty powiązane ze składanym manuskryptem.
Należy uzupełnić pliki dotyczące manuskryptu zgodnie z opisami poszczególnych pól.
Rysunki,

wykresy,

zdjęcia

należy

załączać

w formacie PDF (preferowany), JPG. lub TIFF. Plik
z częścią główną manuskryptu, ze stroną tytułową
oraz tabelami należy załączyć w formacie Word
lub sformatowanym RTF, zgodnie z Instrukcjami
dla Autorów czasopisma.
UWAGA
•

Rozmiar jednego załączanego pliku nie może
przekraczać 20MB.

•

Dodanie

wszystkich

plików

zgodnie

z wytycznymi usprawni proces weryfikacji
manuskryptu przez Redakcję.
Po dodaniu kompletu plików wybierz „Kontynuuj
wprowadzanie”.
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Krok V: Wprowadzenie słów kluczowych, określenie typu i tematyki manuskryptu (etap obowiązkowy).
W tym kroku należy wprowadzić słowa kluczowe manuskryptu, określić jego typ oraz tematykę.

Jeśli artykuł jest wyłącznie w języku
angielskim należy wprowadzić tę samą treść
do obu okien.

Należy wybrać typ artykułu oraz wskazać
dyscypliny

naukowe,

którym

odpowiada

tematyka artykułu. Aby przejść dalej wybierz
„Kontynuuj wprowadzanie”.
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Krok VI: Wprowadzenie informacji o źródle finansowania i podziękowań (etap opcjonalny).
W tym kroku możliwe jest wprowadzenie informacji dotyczących źródła finansowania badań oraz podziękowań dla współautorów.

Wprowadzenie
opcjonalne.

tych
Mogą

informacji
one

jest

stanowić

dodatkowe, cenne informacje dla Redakcji,
które będą mogły być uwzględnione
w ostatecznej wersji artykułu.

Jeśli Autor chce pominąć ten krok i przejść
do

kolejnego

etapu,

należy

„Kontynuuj wprowadzanie”.
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wybrać

Krok VII: Wprowadzenie sugerowanych Recenzentów (etap opcjonalny).
W tym kroku Autor ma możliwość podania sugerowanych recenzentów do swojej pracy. Jest to korzystne w przypadku, gdy temat badań opracowany
przez Autora jest mało znany, przez co wyznaczenie adekwatnego Recenzenta przez Redakcję może być trudne.
Redakcja zachowuje prawo decyzji o ewentualnym wykorzystaniu lub nie sugerowanych Recenzentów przy wysyłaniu zaproszeń do recenzji pracy.

Jeśli Autor decyduje się zasugerować Recenzenta należy wybrać „Dodaj Recenzenta”.

Jeśli Autor nie decyduje się na skorzystanie z możliwości należy wybrać „Kontynuuj wprowadzanie”.
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Jeśli Autor zdecyduje się zasugerować Recenzenta należy wprowadzić jego
dane zgodnie z opisem pól i wybrać „Potwierdź wprowadzenie Recenzenta”.

Jeśli Autor chce wprowadzić kilku sugerowanych Recenzentów, czynność
należy powtórzyć dla każdego Recenzenta.

Po

wprowadzeniu

wszystkich

sugerowanych Recenzentów należy
wybrać „Kontynuuj wprowadzanie”.
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Krok VIII: Wprowadzenie akceptacji i zgód (etap obowiązkowy lub opcjonalny – w zależności od zasad wybranej Redakcji).

Każda Redakcja czasopisma naukowego, zgodnie ze swoją polityką redakcyjną może wymagać od Autorów różnego rodzaju oświadczeń,
których brak załączenia powoduje zablokowanie możliwości przesłania manuskryptu do weryfikacji redakcyjnej. Treść oraz charakter tych
oświadczeń zależy od decyzji Redakcji.
Jeśli dodatkowe zgody są wymagane, należy je pobrać, wypełnić i dołączyć (najczęściej w formie skanu lub zdjęcia) w tym kroku składania
pracy.

ZAKOŃCZENIE PROCESU
Po

załączeniu

wymaganych

dokumentów, aby wysłać manuskrypt
do Redakcji należy wybrać:
„Zapisz i prześlij do weryfikacji”.

Potwierdzeniem złożenia manuskryptu jest powiadomienie mailowe wysłane na adres e-mail podany przez Autora
korespondencyjnego. Kolejne powiadomienia dotyczące zmiany statusu pracy będą wysyłane na ten sam adres e-mail.
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IV. UZUPEŁNIENIE MANUSKRYPTU PRZEZ AUTORA
Zadanie „Manuskrypt do uzupełnienia” oznacza, że Redakcja w toku weryfikacji materiałów i informacji dotyczących manuskryptu uznała, że manuskrypt
jest niekompletny lub informacje są błędne. W efekcie podjęła decyzję o zwróceniu się do Autora z prośbą o uzupełnienie wskazanych braków.

W celu przystąpienia do uzupełnienia wskazanych
informacji o manuskrypcie, po zalogowaniu się do
systemu (i wybraniu kontekstu Autora w przypadku
posiadania także innego kontekstu np. Operator Prac –
Recenzent) należy wybrać zadanie „Manuskrypt do
uzupełnienia” z poziomu Panelu informacyjnego.

Przy wybranym zadaniu należy wybrać przycisk
„szczegóły”, aby przystąpić do uzupełnienia
manuskryptu.
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W szczegółach zadania wyświetlane są komentarze od Redakcji dotyczące zakresu wymaganego uzupełnienia we wskazanych przez Redakcję
elementach manuskryptu. Z lewej strony dostępna jest lista elementów, które wymagają uzupełnienia. Po prawej stronie od tej listy (sekcja Dodatkowe
informacje) dostępne są komentarze Redakcji, zawierające konkretne wskazania do uzupełnienia, a poniżej wskazany element z możliwością edycji.

W

przedstawionym

przykładzie Autor otrzymał
informację

o konieczności

uzupełnienia
plików.

W

załączonych
celu

edycji

załączonych plików należy
wybrać

„Edytuj

manuskryptu”.

UWAGA:
Uzupełnienie manuskryptu może dotyczyć, każdego z kroków wypełnionych przez Autora w toku składania manuskryptu do Redakcji.
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dane

W

celu

uzupełnienia

manuskryptu

w elemencie załączonych plików, zgodnie ze
wskazaniem Redakcji należy:

1.

usunąć niewłaściwy plik wskazany przez

Redakcję poprzez wybranie „Usuń”;

po usunięciu wybranego pliku pojawi się
informacja o braku aktualnie załączonych
plików – Brak danych

2.

załączyć prawidłowy, poprawiony plik

z dysku komputera poprzez wybranie „Dodaj
plik”.
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Aby zapisać wprowadzone zmiany
należy potwierdzić zapisanie wersji
roboczej – „Zapisz wersję roboczą”.

ZAKOŃCZENIE ZADANIA
Po uzupełnieniu wskazanych braków, aby wysłać
poprawiony manuskrypt do Redakcji należy wybrać
„Zakończ zadanie”.
Potwierdzeniem

wykonania

zadania

jest

powiadomienie mailowe wysłane na adres e-mail
podany przez Autora korespondencyjnego.

30

V. UZUPEŁNIENIE MANUSKRYPTU PO DOKONANEJ RECENZJI
Zadanie „Uzupełnienie po recenzji” oznacza, że Redakcja na podstawie wskazań Recenzenta/ów podjęła decyzję o konieczności wprowadzenia przez
Autora poprawek w manuskrypcie, aby mógł zostać zaakceptowany do publikacji.

W celu przystąpienia do realizacji
zadania,

po

zalogowaniu

się

do

systemu (i wybraniu kontekstu Autora
w przypadku posiadania także innego
kontekstu

np.

Operator

Prac

–

Recenzent) należy wybrać z listy
zadanie „Uzupełnienie po recenzji”, z
poziomu Panelu informacyjnego.

Przy wybranym zadaniu należy wybrać
przycisk „szczegóły”, aby przejść do
szczegółów

wykonanych

i wykonać zadanie.
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recenzji

W celu zapoznania się z recenzją manuskryptu – kwestionariusz recenzji (punktacja, komentarze), załączone pliki recenzenta należy przejść do karty
„Szczegóły recenzji”.
Autor posiada również
możliwość zapoznania
się z komentarzami
Recenzenta, jakie ten
wprowadził do
wybranych akapitów
pracy (recenzja on-line),
jeżeli skorzystał z tej
formy recenzji. W tym
celu należy przejść do
karty „Treść
manuskryptu”.

32

Poprawiony plik lub pliki z manuskryptem należy wprowadzać
pojedynczo poprzez „Wczytaj plik” i wybór odpowiedniego pliku
z dysku.

Dla każdego załączanego pliku należy podać nazwę pliku
(pole obowiązkowe), a następnie wybrać „Dodaj plik”
i załączyć wybrany dokument z dysku komputera.

Po wstawieniu wszystkich poprawnych plików należy
potwierdzić zakończenie wprowadzania - „Potwierdź”.
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Wszystkie załączone, poprawione pliki
manuskryptu wyświetlają się pojedynczo.

Autor ma możliwość podglądu załączonego
pliku lub jego usunięcia oraz dodania
kolejnych plików zgodnie z wcześniejszym
opisem.

ZAKOŃCZENIE ZADANIA
Aby

wysłać

poprawione

pliki

manuskryptu do Redakcji należy wybrać
„Zapisz formularz i zakończ zadanie”.

Potwierdzeniem wysłania poprawionego manuskryptu jest powiadomienie mailowe wysłane na adres e-mail podany przez Autora
korespondencyjnego.
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VI. AKCEPTACJA TŁUMACZENIA MANUSKRYPTU
Status manuskryptu „Tłumaczenie i korekta” widniejący w Panelu informacyjnym Autora oznacza, że manuskrypt oczekuje na rozpoczęcie przydzielonej
pracy przez wyznaczonego, przez Redakcję tłumacza i/lub korektora. Autor na tym etapie nie ma żadnego zadania do wykonania w związku
z manuskryptem.
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Zadanie „Akceptacja tłumaczenia” oznacza, że tłumaczenie manuskryptu zostało wykonane i oczekuje na akceptację Autora.

W

celu

przejścia

do

akceptacji

tłumaczenia należy wybrać zadanie
z listy „Akceptacja tłumaczenia”.

Przy wybranym zadaniu należy
wybrać przycisk „szczegóły”, aby
przejść do akceptacji tłumaczenia.
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W

szczegółach

zadania

dostępny

jest

plik

z

tłumaczeniem

zamieszczonym przez tłumacza.

W celu zapoznania się z wykonanym tłumaczeniem należy wybrać ikonę
pobierania widoczną pod datą utworzenia pliku.

Po zapoznaniu się z tłumaczeniem Autor podejmuje decyzję
o odrzuceniu

lub

akceptacji

tłumaczenia

poprzez

zaznaczenie

odpowiedniego pola.
Jeśli Autor odrzuci tłumaczenie, trafi ono ponownie do wyznaczonego
tłumacza.

ZAKOŃCZENIE ZADANIA
Po podjęciu decyzji, aby wysłać informację do Redakcji należy
wybrać „Zapisz formularz i zakończ zadanie”.

Potwierdzeniem akceptacji tłumaczenia jest powiadomienie
mailowe wysłane na adres e-mail podany przez Autora
korespondencyjnego.
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VII. AKCEPTACJA MANUSKRYPTU PO SKŁADZIE DTP
Status manuskryptu „Skład DTP” oznacza, że praca oczekuje na kompleksowe przygotowanie manuskryptu do publikacji. Autor na tym etapie nie ma
żadnego zadania do wykonania w związku z manuskryptem.
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Zadanie „Akceptacja składu DTP” oznacza, że manuskrypt został kompleksowo przygotowany do publikacji i oczekuje na ostateczną akceptację Autora
lub wprowadzenie koniecznych poprawek w pliku i odesłanie go do poprawki.

W celu przejścia do akceptacji
pliku po składzie DTP, należy
wybrać zadanie z listy „Akceptacja
składu DTP”.

Przy wybranym zadaniu należy
wybrać przycisk „szczegóły”, aby
przejść do akceptacji składu DTP.
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Szczegóły zadania przedstawione są w formie
zakładek zawierających wszystkie załączone wcześniej
dokumenty dotyczące manuskryptu – przez Autora,
tłumacza, korektora językowego, a także operatora
składu DTP.

Po wybraniu każdej z zakładek pojawia się możliwość
pobrania wstawionych plików.
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Po zapoznaniu się z załączonymi dokumentami należy podjąć
decyzję o akceptacji lub odrzuceniu plików po składzie DTP
poprzez wybranie odpowiedniego pola – Akceptuj lub Odrzuć

W ostatnim etapie należy podjąć decyzję o ostatecznej
akceptacji artykułu po składzie DTP lub skierowaniu go do
poprawy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola z decyzją.

ZAKOŃCZENIE ZADANIA I PROCESU
Po akceptacji wszystkich dokumentów, aby przekazać
decyzją wraz z manuskryptem do Redakcji należy wybrać:
„Zapisz formularz i zakończ zadanie”

Potwierdzeniem akceptacji składu jest powiadomienie
mailowe wysłane na adres e-mail podany przez Autora
korespondencyjnego.
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