
Instrukcja dla autorów 

 
Prosimy o przygotowanie tekstu artykułu zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 

• edytor tekstu: Microsoft WORD; 

• tytuł artykułu w języku polskim i angielskim; 

• streszczenie w języku polskim i angielskim po tytule [Times New Roman 9]; 

• format strony: A4; 

• marginesy górny, dolny, lewy, prawy: 2cm 

• odstęp (interlinia): 1 

• czcionka: Times New Roman 11 

• tekst wyjustowany; 

• rysunki: numery i tytuły rysunków pod rysunkami w jeżyku polskim i angielskim [Times 

New Roman 9]; 

• tabele: numery i tytuły tabel nad tabelami w języku polskim i angielskim [Times New 

Roman  9], czcionka w tabelach Times New Roman 8, odstęp 1; 

• na końcu artykułu informacje o autorze (współautorach) w tym adres autora 

(współautorów), adres instytucji, telefon, e-mail. 

• objętość tekstu: maksymalnie 10 stron (razem z rysunkami i tabelami); 

• spis literatury / bibliografii jak w makiecie artykułu na następnej stronie, cytowanie: 

[Nowak, Kowalski 2000]   

 

 

Tekst artykułu powinien być przesłany na adres Komitetu Organizacyjnego drogą elektroniczną (w 

formatach .doc i .pdf) lub przekazany na nośnikach (CD, DVD). 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. 

 



Tytuł w języku polskim [Times New Roman 14, Bold] 

Tłumaczenie tytułu na język angielski [Times New Roman 14] 
 

Imię NAZWISKO [Times New Roman 12, BOLD] 
Instytucja [Times New Roman, kursywa 11] 

 
Streszczenie. Streszczenie streszczenie streszczenie streszczenie. Streszczenie streszczenie streszczenie streszczenie. Streszczenie 

streszczenie streszczenie streszczenie. Streszczenie streszczenie streszczenie streszczenie. Streszczenie streszczenie streszczenie 

streszczenie. Streszczenie streszczenie streszczenie streszczenie. [Times New Roman 9] 

 

Summary. Tłumaczenie streszczenia na język angielski. Tłumaczenie streszczenia na język angielski. Tłumaczenie streszczenia na 

język angielski. Tłumaczenie streszczenia na język angielski. Tłumaczenie streszczenia na język angielski. Tłumaczenie streszczenia 

na język angielski. [Times New Roman 9] 

 

Wstęp [Times New Roman 12, BOLD] 

 
 Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść 

artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. 

Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Rys. 1. Podpis pod rysunkiem [Times New Roman 9] 

Fig. 1. Figure caption [Times New Roman 9]  

(max wysokość rysunku 19,0 cm, max szerokość rys. 12,6 cm, min. rozdzielczość 300 dpi) 

 
Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. 

Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść 

artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. Treść artykułu. [Times New Roman 11] 

 

Wnioski końcowe / Podsumowanie [Times New Roman 12, BOLD] 

 
 Podsumowanie, wnioski końcowe. Podsumowanie, wnioski końcowe. Podsumowanie, wnioski 

końcowe. Podsumowanie, wnioski końcowe. Podsumowanie, wnioski końcowe. Podsumowanie, wnioski 

końcowe. Podsumowanie, wnioski końcowe. [Times New Roman 11] 

 
Literatura / Bibliografia [Times New Roman 10, BOLD] 

 
1. Nowak J., Kowalski J., 2000, Hydrotechnika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 100 str. 

2. Autor, autorzy, rok wydania, Tytuł, [Times New Roman 10], wydawnictwo, miejsce wydania, liczba stron 

3. Autor, autorzy, rok wydania, Tytuł [Times New Roman 10], nazwa czasopisma, tom, zeszyt, zakres stron 

 


