
WSKAZÓWKI  DLA  AUTORÓW 
  

W serii wydawniczej  „STUDIA I RAPORTY IUNG - PIB”  publikowane są recenzowane prace z za-

kresu agronomii i kształtowania środowiska rolniczego, wykonane w ramach zadań programu wielolet-

niego pn. „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”.  

W zeszytach problemowych wydawanych w ramach tej serii mogą być zamieszczane również prace auto-

rów spoza IUNG - PIB, które merytorycznie mieszczą się w tematyce zadań programu wieloletniego. Pu-
blikowane są prace problemowe, głównie mające charakter przeglądowy, z podkreśleniem znacze-
nia omawianych zagadnień dla rolnictwa polskiego. 
 

Wydruk tekstu do recenzji: 
czcionka 12 p., z odstępem 1,5-wierszowym. 

Przygotowanie do druku: 
– tekst i tabele w programie Word, wersja 6.0 lub wyższa 

– czcionka – Times New Roman 

– układ pracy: wstęp, wyniki i dyskusja bądź omówienie wyników, podsumowanie, literatura 
tekst 
– czcionka – 11 p. (spis pozycji literatury – 9 p.) 

– wcięcie akapitowe – 0,5 cm  

tabele 
– podział na wiersze i kolumny (z funkcji tworzenia tabel) 

– szerokość dokładnie 12,5 cm (tabele w pionie) lub 18,5 cm (tabele w poziomie) 

– czcionka 9 p., pojedyncze odstępy międzywierszowe 

– umieszczone w oddzielnych plikach 

– pod tabelą przypis ze wskazaniem źródła danych (autorstwa) 

rysunki  
– czarno-białe 

– wykresy w programie Word lub Excel  

– wymiary w zakresie 12,5 cm × 18,5 cm  

– dołączony wydruk w odpowiednich wymiarach, bardzo dobrej jakości, na białym papierze  

       lub na folii 

– w podpisach czcionka 9 p. 

– na dyskietce w oddzielnych plikach 

– pod rysunkiem przypis ze wskazaniem źródła danych (autorstwa) 

jednostki miary 
– system SI 

– jednostki zapisywać potęgowo (np. t · ha
-1

) 

literatura 
– spis literatury na końcu pracy w układzie alfabetycznym wg nazwisk autorów, w kolejności: nazwisko 

(pismo rozstrzelone), pierwsza litera imienia, tytuł pracy, miejsce publikacji: tytuł wydawnictwa (wg 

ogólnie przyjętych skrótów tytułów czasopism), rok, numer (pismo pogrubione), strony  

– cytowanie w tekście – jako numer pozycji ze spisu literatury (w nawiasach okrągłych) lub dodatkowo 

z nazwiskiem autora (pismo rozstrzelone). 

Pracę do recenzji należy składać w 2 egzemplarzach. Po recenzji oryginalny egzemplarz recenzowany i 

ostateczną wersję pracy, uwzględniającą uwagi recenzenta i redaktora, składać do Redakcji w 1 egzempla-

rzu i na dyskietce lub przesłać e-mailem na adres:  

Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB 

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 

e-mail: imarcinkowska@iung.pulawy.pl 

 

 


