
UWAGI OGÓLNE  

Teksty podlegają recenzjom zewnętrznym oraz redakcji technicznej. Autorzy proszeni są o 
wypełnienie, podpisanie i odesłanie na adres Redaktora Działowego formularzy dla Autorów:  

1. Zgodę Autora na wydanie publikacji,  
2. Oświadczenie Autorów),  

a po uzyskaniu recenzji  
3. Ustosunkowanie się Autora do opinii Recenzenta.  
Formularze dostępne są na stronie internetowej wydawnictwa: 
http://www.polsl.pl/Jednostki/RJO2/Strony/druki.aspx 
 
Autorzy artykułów zgłaszanych do publikacji w kwartalniku „Elektryka” proszeni są o 

przestrzeganie następujących zasad:  
1. Tekst, oznaczenia rysunków, format wzorów musi być napisany zgodnie z zaleceniami 

opracowanymi przez Profesora Krystyna Pawluka w artykułach Jak pisać teksty 
techniczne poprawie. „Wiadomości Elektrotechniczne” 2001 nr 12 s. 513-515, także: 
http://www.elektr.polsl.pl/elektryka/jakpisac.pdf oraz Krystyn Pawluk: Symbole literowe w 
tekstach z zakresu elektryki według norm IEC i IDEE. „Przegląd Elektrotechniczny” 
2011 nr 7 s. 288-291. 

2. Redakcja przyjmuje teksty napisane w programie Word (czcionka Times New Roman) –w 
formacie .doc lub .rtf. 

3. Do artykułu należy dołączyć:  
a. tytuł przetłumaczony na język angielski, 
b. streszczenia w języku polskim i angielskim, 
c. do 5 słów kluczowych w wersji polskiej i angielskiej, 
d. podpisy pod rysunkami w wersji polskiej i angielskiej, 
e. omówienie na ostatniej stronie (na ok. ¾ strony) w języku polskim - jeśli tekst 

artykułu jest po angielsku, w języku angielskim - jeśli tekst artykułu jest po polsku. 
4. Artykuł powinien być uzupełniony informacjami:  

a. afiliacja Autora (Autorów), 
b. dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail). 

5. Tekst artykułu powinien być podzielony na numerowane rozdziały (ewentualnie. 
podrozdziały).  

6. Materiały ilustracyjne.  
a. Wymaga się konsekwencję przyjętych oznaczeń w tekście, we wzorach i na 

rysunkach. 
b. Kwartalnik Elektryka drukowany jest w konwencji czarno-białej, Autorzy proszeni 

są o nie stosowanie kolorów dla oznaczeń linii czy innych elementów materiałów 
ilustracyjnych. 

7. Redakcja zaleca stosowanie odsyłaczy do pozycji bibliografii załącznikowej  
(w nawiasach kwadratowych, z podaniem numerów stron, np. [4, s.46]).  

a. Do każdego artykułu należy dołączyć ponumerowany wykaz literatury cytowanej. 
Opisy bibliograficzne należy szeregować alfabetycznie (wg nazwisk autorów); 
prace zbiorowe należy umieszczać pod pierwszym wyrazem tytułu.  


