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WYMAGANIA REDAKCYJNE 

1. Artykuł powinien być oryginalnym dziełem Autora i nie powinien być publikowany w innych czasopismach. 

Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia.  

2. Artykuł powinien być dostarczony pocztą elektroniczną na adres wydawnictwo@wszop.edu.pl  

w postaci załącznika w edytorze tekstu Word.  

W treści poczty elektronicznej należy podać: 

 tytuł artykułu,  

 imiona i nazwiska Autorów publikacji,  

 stopnie i tytuły naukowe, 

 miejsce pracy wraz z adresem, numer telefonu i adresem poczty elektronicznej.  

3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać 15 stron formatu A4,  

z wyjątkiem artykułów z obszernych prac naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem. 

4. Należy zachować odstępy 1,5 interlinii oraz marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) 2,5 cm.  Tekst powinien 

być pisany czcionką Times New Roman  o rozmiarze 12. Każdy pierwszy wers akapitu należy zaznaczyć 

klawiszem tabulatora „Tab”. 

5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami, w języku polskim  

i angielskim. Pod tytułem należy umieścić imiona i nazwiska Autorów z podaniem afiliacji  

tj. nazwy i adresu Instytucji, którą dany Autor reprezentuje. 

6. Artykuł może być napisany w języku polskim lub angielskim, preferowany jest język angielski. 

7. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku polskim zatytułowane wersalikami 

STRESZCZENIE oraz w języku angielskim, zatytułowane wersalikami ABSTRACT o objętości 50 do 200 

słów,  rozmiar czcionki – 10. Pod streszczeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe – do sześciu słów, 

a w języku angielskim pod Abstract: Keywords – do sześciu słów. 

8. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: WPROWADZENIE, STAN ZAGADNIENIA, 

BADANIA WŁASNE, PODSUMOWANIE, WNIOSKI, dopuszcza się inne tytuły  

w zależności od charakteru artykułu. 

9. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów kluczowych, ani wyraźnego podziału na 

rozdziały. 

10. Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami  oraz pod rysunkami powinien znaleźć się numer 

rysunku zapisany cyfrą arabską (Tab. 1., Rys. 1.) oraz opis w jęz. polskim i angielskim (czcionka rozmiarze 

10), sporządzony w taki sposób, aby tabela lub rysunek były zrozumiałe bez konieczności sięgania do tekstu 

głównego. Rysunki i tabele muszą być także opisane w języku angielskim. Pod rysunkami i tabelami, jeśli są 

zaczerpnięte z innych publikacji należy podać źródło (rozmiar czcionki - 10) np. źródło: Hey R. W., Chemia 

bionieorganiczna, PWN, Warszawa 1990, s. 29. 

11. Odnośniki do literatury wstawiać w miejscu cytowania np. [1] Na końcu artykułu należy umieścić napis 

wersalikami LITERATURA, a pod nim wykaz pozycji literaturowych zestawić w kolejności cytowania wg 

wzoru:  

[1] Hey R.W.: Chemia bionieorganiczna, PWN, Warszawa 1990, s. 29. 

[2] Rokosz A.: Błędy analizy chemicznej: ich geneza, ocena wielkości i sposoby eliminacji, [w:] Chemia 

środowiska: ćwiczenia i seminaria, prac. zbior. pod red. E. Szczepaniec – Cięciak i P. Kościelniaka, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 255. 

[3] Kuduk-Jaworska E.: Związki metali jako potencjalne środki wspomagające promienioterapię, 

Wiadomości Chemiczne, 1999, nr 5-6, s. 349. 
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