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STRESZCZENIE
Niniejsza instrukcja zostala opracowana w formie
obowiazujacej przy pisaniu i skladaniu do druku artykulów
w kwartalniku.

ZASADY OGÓLNE
Przy pisaniu i skladaniu do druku artykulów
obowiazuja nastepujace zasady ogólne:
• ?za tresc i forme artykulu odpowiada autor;
• artykuly sa recenzowane; przy ewentualnym
wystepowaniu uwag ze strony recenzenta autor
zobowiazany jest do dokonania odpowiednich
zmian i porawek;
• autorzy otrzymuja kompletna recenzje swojego
artykulu;
• artykul nalezy dostarczyc droga elektroniczna na
adres dchwied@ippt.gov.pl z kopia na adresy
mwolna@ippt.gov.pl, wmarks@ippt.gov.pl lub
przeslac poczta jego wersje wydrukowana wraz z
wersja elektroniczna zapisana na dyskietce (mozna
dokument skompresowac przy uzyciu programu
WINZIP, ARJ);
• artykul nalezy przygotowac w formie elektronicznej
przy uzyciu MS WORD for Windows wlaczajac
(importowane) do dokumentu w MS WORD
wszystkie rysunki i zdjecia (z odpowiednim
rozszerzeniem);
• dlugosc rozdzialu jest ograniczona do 6 stron,
artykul zawsze musi miec parzysta liczbe stron.

STRUKTURA ARTYKULU
Artykul powinien zawierac nastepujace czesci: tytul,
nazwisko autora (-ów), nazwe instytucji, w której
pracuja, streszczenie, tresc pracy, wnioski (jesli takie
sa), podziekowania (jesli sa), spis symboli (jesli sa),
literature cytowana. Tytuly rozdzialów i podrozdzialów
powinny byc pisane drukiem wytluszczonym, przy czym
tytuly rozdzialów nalezy pisac wielkimi literami,
wszystkie tytuly powinny miec forme podana na

niniejszej wzorcowej stronie. Nie nalezy numerowac
rozdzialów i stron.
INSTRUKCJE SZCZEGÓLOWE
Format strony
Tekst poza tytulem, nazwiskami autorów i miejscem
ich zatrudnienia, oraz ewentualnie niektórymi
wykresami, zdjeciami i tabelami pisany jest w dwóch
kolumnach. W tekscie, poza streszczeniem, nalezy
stosowac czcionke 10-punktowa TIMES NEW
ROMAN, wszystkie marginesy: lewy, prawy, górny i
dolny 20 mm. Na pierwszej stronie nalezy zostawic
dodatkowo 2 linie (kazda 10 pt) od krawedzi górnego
marginesu. Po tytule i autor-ze (ach) nalezy stosowac
jedna linie odstepu (10 pt), po miejscu pracy autor-a
(ów) 3 linie.
W tekscie stosowac pojedynczy odstep. Tekst
powinien zaczynac sie na linii lewego marginesu
(odpowiedniej kolumny) z wyjatkiem pierwszego
wiersza kazdego kolejnego akapitu, który powinien miec
wciecie akapitowe na 5 mm, jedynie w przypadku
STRESZCZENIA nie stosuje sie akapitu, a caly zapis
nie powinien przekraczac 100 wyrazów. Tekst powinien
byc wyrównany do lewego i prawego marginesu
(kolumny).
Tytuly
Tytul artykulu powinnien byc pisany wytluszczona
czcionka 14 punktowa, wielkimi literami i powinnien byc
wycentrowany na stronie. Nazwiska autorów i ich
miejsce pracy powinny byc pisane odpowiednio
czcionka 12 (wytluszczona) i 10 punktowa, i powinny
byc wycentrowane na stronie. Wszystkie glówne tytuly
i podtytuly artykulu powinny byc pisane czcionka 10
punktowa, (tytuly wielkimi literami wytluszczone,
podtytuly juz tylko wytluszczone) z wyrównaniem do
lewego marginesu, bez podkreslen i kursywy.
W tekscie nalezy stosowac nastepujace odstepy
miedzy wierszami:
• po tytule rozdzialu1 pusty wiersz, po podtytule
brak pustego wiersza;
• po rozdziale 2 puste wiersze, po podrozdziale 1
pusty wiersz lub 2 puste, jesli zaczyna sie
kolejny rozdzial;

•

mozna zostawic jeden pusty wiersz pomiedzy
paragrafami w tekscie zasadniczym, jesli
poprawi to jego przejrzystosc

RYSUNKI I TABELE
Rysunki, zdjecia i tabele nalezy umiescic w tekscie.
Zaleca sie wlaczenie rysunków do tekstu przy
zastosowaniu odpowiedniej techniki akceptowanej
przez WORD (np. MS DRAW, COREL DRAW).
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Zarówno zmienne, jak i indeksy dolne i górne nalezy
pisac czcionka 10-punktowa, stosujac ten sam krój jak w
calym tekscie. Cytujac równania w tekscie, zapisujemy
np. rów. (1).

WNIOSKI
Ponizsza instrukcja zostala zapisana w formie
odpowiadajacej formie skladanego do druku artykulu.
Przestrzeganie zasad przedstawionych w niniejszym
tekscie jest konieczne aby uzyskac przejrzysta postac
kwartalnika.
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Rys. 1. Zmiany energochlonnosci eksploatacyjnej E
[kWh(m2 a)-1]
Rysunki, tabele i ich podpisy powinny byc
wycentrowane w kolumnie (ewentualnie na stronie przy
ich duzych rozmiarach). Fotografie równiez powinny
byc zatytulowane jako Rysunek (na poczatku zdania)
lub np. rys.1 (w tekscie). Podpisy pod rysunkami nalezy
wpisac stosujac dokladnie taki sam krój czcionki jak w
calym tekscie.

Nalezy stosowac jednostki SI. Przyklad zapisu
symboli jest podany ponizej.
A
G

powierzchnia calkowita
natezenie promieniowania slonecznego

m2
Wm-2

Symbole greckie
ß

kat pochylenia

deg
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Rys.2 Niskoenergetyczne osiedle w Danii
Korzystajac z rysunków, zdjec i danych innych autorów
nalezy zawsze podac zródlo i uzyskac ich zgode na
przedruk. Autorzy ponosza calkowita odpowiedzialnosc za zamieszczanie swoich danych i danych z
innych zródel.

RÓWNANIA
Wszystkie równania w tekscie powinny miec
numeracje umieszczona w nawiasach z wyrównaniem do
prawego marginesu. Przykladowe równanie podano
ponizej:

Opis bibliograficzny powinien zawierac w
kolejnosci: nazwisko autora, rok wydania, tytul artykulu
(pisany kursywa), tytul czasopisma, wydawnictwo, tom,
strony, lub w przypadku cytowania ksiazki: nazwisko
autora, rok wydania, tytul ksiazki (pisany kursywa),
wydawnictwo, (ewentualnie) , tom, strony. Przy
cytowaniu w tekscie nalezy podac nazwisko autora i rok
wydania. Drugi i kazdy kolejny wiersz pozycji
literaturowej powinien miec wciecie akapitowe na 5
spacji. Nie nalezy numerowc pozycji. Pisac w porzadku
alfabetycznym. Po kazdej pozycji umiescic jeden wiersz
pusty. Przyklad podany jest ponizej.
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