
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW  
1. Czasopismo „Prace Instytutu Kolejnictwa” zamieszcza publikacje przedstawiające osiągnięcia naukowo-

badawcze Instytutu oraz informacje o dorobku naukowym i zawodowym pracowników. 

2. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 22 stron maszynopisu, a objętość informacji o pracach i pu-
blikacjach nie powinna być mniejsza niŜ 2 strony maszynopisu. Maszynopis formatu A4 powinien być na-
pisany czcionką Times New Roman 12 pkt z interlinią 1,5, bez przenoszenia wyrazów i bez justowania. 

3. Układ publikacji: 

• Tytuł: napisany czcionką 16 pkt; 

• Informacje o Autorze (Autorach): tytuł lub stopień naukowy i zawodowy Autora (Autorów), imię i nazwi-
sko Autora (Autorów); nazwa instytucji (Instytut Kolejnictwa), nazwa zakładu lub komórki organizacyjnej 
Instytutu; adres e-mail; numer telefonu Autora wiodącego; 

• Streszczenie (10 do 15 wierszy) powinno charakteryzować istotę opisywanego zagadnienia: cel pracy, 
zastosowane metody badawcze, uzyskane wyniki i wnioski z nich wypływające oraz zawierać słowa 
kluczowe (od 3 do 5 pojęć charakteryzujących tematykę pracy); 

• Tekst zasadniczy;  

• Bibliografia; 

• Informacje o pracach powinny być zakończone następującym oświadczeniem: Informację opracowano 
na podstawie: (tytuł pracy); autor: (imię i nazwisko Autora i współautorów publikacji); nazwa zakładu lub 
komórki organizacyjnej IK, w którym wykonano pracę; rok ukończenia; 

• Informacje o publikacjach powinny być zakończone następującym oświadczeniem: Informację opraco-
wano na podstawie publikacji (monografii, instrukcji, podręcznika, artykułu itp.) pt. (tytuł publikacji); au-
tor: (imię i nazwisko autora publikacji); nazwa wydawnictwa; rok wydania; tytuł i numer czasopisma.  
W przypadku wydawnictwa zwartego w tekście informacji naleŜy zamieścić: skan okładki oraz krótki 
opis bibliograficzny (imię i nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwę wydawcy, rok wydania, liczbę stron  
i pozycji literatury, ISBN). 

4. Wymagania formalne: 

• Publikacje powinny być przygotowane w wersji drukowanej jednostronnie oraz w postaci elektronicznej 
w formacie Microsoft Word; 

• Wszystkie rysunki, fotografie, wykresy naleŜy nazywać rysunkami (prosimy przygotować w oddzielnym 
załączniku oraz włamać w tekst); 

• Rysunki i tablice naleŜy numerować cyframi arabskimi. JeŜeli rysunki lub dane do tablic zaczerpnięto  
z innych prac, naleŜy podać źródło; 

• Symbole uŜywane w tekście powinny być objaśnione, wzory matematyczne powinny być numerowane 
w nawiasach okrągłych po prawej stronie wzoru; 

• W celu uzyskania druku wysokiej jakości, redakcja prosi Autorów o dostarczenie rysunków spełniają-
cych następujące wymagania: 

− fotografie (z imieniem i nazwiskiem Autora zdjęcia) powinny być zapisane w duŜej rozdzielczości,  
w jednym z formatów: TIFF, JPEG; 

− grafika wektorowa powinna być zapisana w oryginalnym formacie: CDR, EPS, WMF, PDF, Microsoft 
Visio; 

− materiały skanowane ze wskazaniem źródła powinny mieć rozdzielczość, co najmniej 300 DPI, zrzuty 
ekranowe powinny być zapisane w formacie TIFF (preferowany) lub JPEG; 

• Bibliografia: naleŜy wymienić tylko źródła powołane w tekście. Źródła powinny być ponumerowane  
i ułoŜone w kolejności alfabetycznej według nazwiska Autora (pierwszego Autora) lub tytułu, jeśli Autor 
nie jest wymieniony. 

5. Język publikacji: polski. Tytuł pracy oraz słowa kluczowe naleŜy podać w języku polskim i angielskim. 

6. Prawa autorskie: Autor jest proszony o przekazanie do redakcji wersji drukowanej publikacji wraz  
z oświadczeniem, Ŝe przekazuje prawa autorskie na rzecz Instytutu Kolejnictwa oraz, Ŝe tekst nie był 
wcześniej publikowany, ani nie był przesłany do innej redakcji. 

7. Artykuły oraz informacje o pracach i publikacjach w wersji papierowej naleŜy przesyłać na adres Sekreta-
rza redakcji: mgr inŜ. Iwona Wróbel, Redakcja „Prac Instytutu Kolejnictwa”, ul. Chłopickiego 50, 04-275 
Warszawa. Materiały w wersji elektronicznej naleŜy przesłać na adres e-mail: iwrobel@ikolej.pl. 
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