
Informacje dla autorów 

 Na łamach Przeglądu Naukowego - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 

zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku polskim lub angielskim, 

niepublikowane w innych czasopismach. Prawa autorskie tekstów przyjętych do druku 

przechodzą na Wydawnictwo SGGW (patrz oświadczenie autorów na stronie 

http://iks_pn.sggw.pl). 

 

Wymagania techniczne dotyczące przygotowania prac: 

1. Tekst i tabele należy złożyć w formie wydrukowanej (1 egz.) i elektronicznej, w plikach o 

formacie MS Office, a rysunki – wstawione do tekstu i w oddzielnych plikach 

graficznych, w programach pracujących w środowisku Windows (Excel, Photoshop itp.) 

w wersji czarno-białej. 

2. Objętość artykułu wraz z ilustracjami nie może przekraczać 10 stron formatu A-4, odstęp 

między wierszami - 1,5 wiersza, marginesy - 2,5cm, czcionka TNR 12 pkt., tekst w 

układzie jednokolumnowym. 

 

Układ pracy: 

1. Imię i nazwisko autora (-ów) - u góry z lewej strony. 

2. Pod nazwiskiem - miejsce pracy w języku polskim i angielskim. 

3. Tytuł pracy - w języku polskim i angielskim. 

4. Słowa kluczowe (Key words) -  w języku polskim i angielskim. 

5. Tekst pracy (w języku polskim lub angielskim) powinien obejmować: wprowadzenie, 

materiał i metody, wyniki, podsumowanie i dyskusję, wnioski, literaturę, streszczenie 

w języku angielskim (Summary), streszczenie w j. polskim, adres autora(-ów). 
6. Tytuły tabel i rysunków, opisy główki pionowej i poziomej tabel oraz wszystkie napisy na 

ilustracjach muszą być w języku polskim i angielskim w wersji czarno-białej. 

7. W tekstach w języku polskim do oznaczania pozycji dziesiętnej liczb należy używać 

przecinka, a w języku angielskim – kropki. 

8. Przy powoływaniu się w artykułach angielskojęzycznych na publikacje w Przeglądzie 

Naukowym, autorzy proszeni są o używanie jego angielskiej nazwy. 

9. Przy powoływaniu się w tekście na innych autorów podaje się np.: „zdaniem Kowalskiego 

(2002)" lub „(Kowalski, 2002)”. Przy większej liczbie autorów „(Kowalski, Malinowski i 

Witkowski, 2002)”. 

10. Wykaz piśmiennictwa należy sporządzić wg międzynarodowego formatu APA 

(http://library.williams.edu/citing/styles/apa.php) i zestawić w porządku alfabetycznym 

według kolejności: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania (gdy w danym 

roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć 

kolejne pozycje a, b, c itd.); tytuł pracy; miejsce wydania (w przypadku podręcznika, 

monografii lub innej publikacji zwartej); skrót wydawnictwa numer tomu (rocznika), 

zeszytu oraz numery stron (w przypadku periodyku), np: 

Kowalski, J. i Nowak, P. (2009). Analiza regresji stosowana.  Warszawa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN.  

Kowalski, J., Nowak, P., Bartnik, Z. (2009). Suspended sediment sources in two small 

lowland agricultural catchments in the UK. Journal of Hydrology, 252(4),1–24. 

doi:10.1016/s0022-1694(01)00388-2 

Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. (2013). Procedura 

recenzowania. Źródło http://iks_pn.sggw.pl/recenzje.html 

11. Streszczenia powinny zawierać ok. 500 znaków. 

12. Author's address: 

Jan Kowalski 

Nazwa miejsca pracy w języku polskim (uczelnia, katedra) 

Miejscowość, ulica, e-mail 

Poland 

13. Oświadczenie o oryginalności pracy.(http://iks_pn.sggw.pl/oswiadczenie.doc) 


