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TYTUŁ ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM – 13 PKT, TEKST
POGRUBIONY, WYRÓWNANIE DO LEWEJ, KAPITALIKI
#11#
Summary. Tekst streszczenia w języku angielskim. Tekst powinien być wyjustowany.
Odstępy od bocznych marginesów po 1 cm. Na początku wcięcie 0,25 cm. Nagłówek
streszczenia pogrubiony. Streszczenie powinno zawierać wskazanie naukowych
osiągnięć artykułu.
#11#
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1. WSTĘP
#11#
Autorzy powinni uważnie przeczytać instrukcję dla autorów, opis procedury recenzowania,
redaktorską oraz licencyjną politykę i przy wysyłce artykułu w liście przewodnim należy napisać, że
zgadzają się z przepisami instrukcji.
Artykuły publikowane w czasopiśmie powinny zawierać nowe, oryginalne materiały i informacje.
Fotografie i rysunki w nadesłanych materiałach zamieszczane są na odpowiedzialność autorów
artykułów.
Autorzy publikacji umieszczanych w czasopiśmie nie otrzymują honorariów oraz akceptują
ukazanie się artykułów w wersji drukowanej oraz internetowej czasopisma.
Podczas zgłaszania artykułów do redakcji opłata nie jest wymagana. Zgodnie z decyzją
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polskie uczelni nie mają możliwości dofinansowania
wydawnictwa czasopism. W związku ze wskazanym redakcja podjęła jedyne możliwe rozwiązanie –
przełożyć ciężar finansowania na autorów. Obecnie koszt wydania jednego artykułu w czasopiśmie
wynosi 900 PLN. Płatności podlegają jedynie artykuły, które pozytywnie przeszły proces
recenzowania.
#11#
#11#
2. TYTUŁ ROZDZIAŁU, TEKST POGRUBIONY, WYRÓWNANIE DO LEWEJ,
KAPITALIKI
#11#
Niniejsza instrukcja stanowi wzór tekstu artykułu. Artykuły muszą być przygotowywane za
pomocą edytora tekstu Word. Wszędzie, gdzie nie ma dodatkowych wskazań, obowiązuje czcionka
Times New Roman 11 pt. Odstęp pojedynczy. Na początku każdego akapitu wcięcie 0,5 cm. Symbole
#11# oznaczają puste wiersze o podanej wysokości.
Artykuł może zawierać od 6 do 12 stron tekstu wraz z rysunkami, tablicami i literaturą.
Preferowana parzysta liczba stron.
Podstawowy tekst może być napisany wyłącznie w języku angielskim.
Format strony: Strona A4, wszystkie marginesy 2,5 cm.
Nagłówki. Na stronie pierwszej tak jak podano w przykładzie, z tym, że numer czasopisma, tom i
rok wydania będą sprecyzowane przez wydawnictwo. Na stronach parzystych z lewej – numer strony,
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z prawej – autorzy (w formacie: Inicjały. Nazwisko itd.). Na stronach nieparzystych z lewej – tytuł
artykułu (może być skrócony), z prawej – numer strony. W rozpatrywanej instrukcji numeracja stron
przykładowa. Ostateczna numeracja stron będzie ustalona przez wydawnictwo.
Należy stosować dziesiętną numerację tytułów paragrafów, rysunków, wzorów i tabel oraz pozycji
bibliografii. Numeracja ciągła. Wskazane jest umieszczenie w tekście odwołań do wszystkich pozycji
bibliograficznych umieszczonych na końcu pracy. Odwołania do literatury muszą być podawane w
nawiasach kwadratowych, np. [2, 8-10].
Treść artykułu podzielona na rozdziały i podrozdziały – 2 linie odstępu 11 pt, przed każdym
rozdziałem, pod rozdziałami 1 linia odstępu 11 pt; tytuły podrozdziałów – 1 linia odstępu 11 pt przed
każdym podrozdziałem, pod podrozdziałami 1 linia odstępu 11 pt.
Zaleca się stosowanie numeracji rozdziałów (1., 2.) i podrozdziałów dwupoziomowo, tj. 1.1, 1.2,
2.1.
Każdy artykuł musi zawierać na końcu wnioski lub podsumowanie, a następnie spis literatury.
Artykuł kończy zdanie z informacją o dacie przekazania artykułu do redakcji i o dacie
zatwierdzenia ostatecznej wersji. Konkretne daty wpisuje redakcja.
Redakcja może wprowadzać odstępstwa od zalecanych reguł (np. inne niż zalecane odstępy między
tytułem a tekstem) w razie potrzeby charakteru redakcyjnego. To samo może dotyczyć autorów, ale to
musi być uzgodnione wcześniej z redakcją.
Tekst artykułu oraz list przewodni należy przesyłać na adres: TransportProblems@polsl.pl lub
Aleksander.Sladkowski@polsl.pl. W razie jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości prosimy o kontakt
bezpośredni: Aleksander.Sladkowski@polsl.pl.
#11#
2.1. Tytuł podrozdziału, tekst pogrubiony
#11#
Dla pisania wzorów wykorzystywany jest Microsoft Equation. Podstawowa czcionka: Times New
Roman, 12 pt, pochylona. Numer wzoru czcionką prostą. Przykład napisania wzoru:

f (t )

C = qp

(t )dt

(1)

t =0
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3. TABELE, RYSUNKI
#11#
Każda tabela musi mieć swój tytuł. Preferowany kierunek napisania - poziomy. Wyjątkowo dla
dużych tabel może być wykorzystany kierunek pionowy. Wtedy tabela będzie zajmować całą stronę.
Numeracja tabel i rysunków musi być ciągła jednopoziomowa.
Przykład napisania tabel podany został na przykładzie tab. 1.
#11#
3.1. Grafika
#11#
Grafika rysunków musi być kompatybilna z wymogami programu Word. Rysunki wykonywane w
odcieniach szarości. Jakość rysunków powinna być wystarczająca, żeby rysunek był czytelny.
Istnieje możliwość wydrukowania oddzielnych rysunków na kolorowych wkładkach. Ale to
wymaga dodatkowego uzgodnienia z redakcją.
Tab. 1
Values of critical gaps for small roundabouts
with one-lane minor roads and different value of exterior diameter
Exterior diameter [m]

below 24

from 24 to 30

above 30 to 36

above 36

Critical gap [s]

5.0

4.8

4.6

4.5
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Opis rysunku w tekście powinien poprzedzać sam rysunek i być wystarczający do zrozumienia
rysunku. Pod rysunkiem podaje się jego tytuł po angielsku i w drugim z możliwych języków (np.
polskim).
Podpis w dwóch językach na dole. Czcionka: 10 pt., wyrównanie lewostronne, odstęp pojedynczy.
Przykład rysunku i podpisów podany został na rys. 1.
Rysunki mogą także być wieloczęściowe, tj. a, b, c… W tym przypadku wszystkie części muszą
znajdować się na jednej stronie i mieć jeden podpis z objaśnieniami, dotyczącymi poszczególnych
części rysunku.
#11#
Im plem entation of GPS in sm all, m edium and large transportation enterprises
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#11#
Fig. 3. Implementation of GPS In small, medium and large transportation enterprises
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4. WARUNKI OPŁATY
#11#
Możliwe są dwie opcji opłaty kwoty 700 złotych:
1. Opłata personalna na konto Politechniki Śląskiej.
2. Opłata organizacji (uniwersytetu, instytutu, firmy). Jest możliwe wystawienie faktury – proformy
ze strony redakcji. W tym przypadku redakcja powinna mieć nazwę organizacji, adres, NIP, oraz
numer faksu lub e-mail dla wysyłki skanu.
Konto Politechniki:
Bank: ING Bank Śląski S.A. O Gliwice
Adres banku: Sokolska 34, 40-086, Katowice, Poland
Numer konta: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
Właściciel konta: Politechnika Śląska
Adres właściciela: Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Poland
Koniecznie podać cel płatności: „Artykuł TP – imię i nazwisko pierwszego autora”.
#11#
#11#
5. SPIS LITERATURY
#11#
Niżej przedstawiony został przykład spisu literatury. Tytuły książek, artykułów, czasopism muszą
być podawane zgodnie z oryginałem. W przypadku publikacji w językach innych niż angielski należy
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dodać tłumaczenie na język angielski. Podstawowe zasady są zgodne z ISO 690, PN-ISO 690 (system
vancouverski): http://otalib.aalto.fi/en/instructions/guides/citations/bibliography/.
#11#
#11#
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