WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Na łamach czasopisma Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Agricultura, Alimentaria,
Piscaria et Zootechnica zamieszczane są oryginalne prace naukowe, recenzowane komunikaty naukowe oraz
prace przeglądowe z zakresu nauk rolniczych, agronomii, ogrodnictwa, zootechniki, nauk o żywności oraz
rybactwa. Akceptowane są również artykuły dotyczące kształtowania środowiska. Prace drukowane są w języku
angielskim ze streszczeniami w językach angielskim i polskim.
Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres redakcji czasopisma: fputs@zut.edu.pl lub
bezpośrednio do redaktorów tematycznych:
– Agricultura (Stefan Stojałowski: sstojalowski@zut.edu.pl),
– Alimentaria, Piscaria (Izabela Dmytrów: izabela.dmytrow@zut.edu.pl),
– Zootechnica (Ewa Czerniawska-Piątkowska: redakcja.zootechnica@gmail.com).
Wymogi formalne
Praca powinna być napisana w edytorze tekstu, z zachowaniem następujących reguł: marginesy po 2,5 cm;
wszystkie wiersze tekstu pracy (łącznie z pustymi) powinny być ponumerowane (kolejne cyfry od 1) na lewym
marginesie; czcionka Arial 11 pkt (także tytuły tabel i rysunków), z pojedynczym odstępem między wierszami;
justowanie obustronne; nazwy łacińskie kursywą; tytuły kolejnych rozdziałów wielkimi literami, oddzielone
pustą linią. Nie stosować żadnych innych sposobów formatowania czcionek i akapitów, także znaków tabulacji.
Należy stosować jednostki układu SI. Przykładowy zapis: µmol · m–2 · s–1, dt · ha–1. Równania matematyczne
podajemy w osobnych wierszach, korzystając z edytora równań.
Układ prac oryginalnych
Tytuł pracy w językach angielskim i polskim.
ABSTRACT/STRESZCZENIE – przedstawienie uzyskanych wyników i sformułowanych wniosków – 200–250 słów
(w językach angielskim i polskim).
KEY WORDS/SŁOWA KLUCZOWE – w językach angielskim i polskim.
INTRODUCTION – omówienie dotychczasowego stanu wiedzy w przedmiocie oraz sformułowanie celu
podjętych badań.
MATERIAL AND METHODS – dokładny i jasny opis zastosowanych metod; łącznie z opisem zastosowanych
metod statystycznych.
RESULTS – dokładny i przejrzysty opis rezultatów badań.
DISCUSSION – omówienie uzyskanych wyników na tle rezultatów dotychczasowych badań oraz ich porównanie
z osiągnięciami innych badaczy. Dopuszczalny jest także układ: RESULTS AND DISCUSSION.
CONCLUSIONS lub opcjonalnie: RECAPITULATION.
ACKNOWLEDGEMENTS (opcjonalnie).
REFERENCES – tylko pozycje autorów przywołanych w pracy oraz zastosowanych programów.
Wykaz piśmiennictwa powinien być zestawiony według nazwisk i zredagowany w następujący sposób:
– nazwisko(-a) autora(-ów), inicjały imion;
– rok wydania pracy. Gdy prac tego samego autora wydanych w danym roku jest więcej niż jedna, należy po
roku oznaczyć poszczególne pozycje literami a, b itd.;
– w przypadku prac pisanych cyrylicą w nazwiskach autorów i tytułach stosować transliterację łacińską;
– podawać skróty bibliograficzne tytułów czasopism oraz numery tomu, zeszytu, strony; w przypadku książek –
tytuł, miejsce wydania, skrót bibliograficzny wydawnictwa.

Przykłady piśmiennictwa
Kołota E. 1983. Czynniki wpływające na zawartość azotanów w warzywach [Factors influencing the content
of nitrates in vegetables]. Postępy Nauk Rol. 1, 25–37. [in Polish]
Swaminathan B., Harmon M.C., Mehlman I.J. 1982. A review Yersinia enterocolitica. J. Appl. Bacteriol. 52,
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Turski W. 1972. Projektowanie oprogramowania systemów liczących, w: Projektowanie maszyn i systemów
cyfrowych, Warszawa 2–5. 05. 1971. Warszawa, PWN, 132–139. [in Polish]
PN-ISO 6579. 2003. Ogólne zasady wykrywania pałeczek Salmonella. [in Polish]
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych
w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze. DzU z 1 maja 2004 r., nr 104,
poz. 1096. [in Polish]
Koperwas Z. 2012. Bolerioza – niebezpieczna choroba z Lyme. Ogólna charakterystyka i diagnostyka
laboratoryjna zakażenia, http://laboratoria.net/artykul/15100.html, access: 01.02.2017. [in Polish]
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi. 2008. Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie – przegląd dorobku i
rekomendacje dla polityki w tym zakresie, http://bip.minrol.gov.pl/content/download/28876/157958/…./1/../
BHP_ekspert.pdf, access: 05.09.2016. [in Polish]
Przykłady cytowania w tekście:
(Nowak 1974 a), (Kowalski and Nowak 1984; Bac 1990; Nowak et al. 1995), (Nowak 1987; Kowalski et al. 1994),
„...was reported by Kowalski et al. (1995)”.
Ponumerowane tabele, ryciny (tak nazywamy również schematy, wykresy, fotografie) zamieszczamy w miejscu,
gdzie materiał ten jest przywoływany w tekście po raz pierwszy lub na końcu pracy, na osobnych stronach,
ze wskazaniem w tekście miejsca, w którym ma być zamieszczony podczas przygotowywania pracy
do druku. Tytuły i zawartość oraz objaśnienia tabel i rycin należy podać w języku angielskim.
Tabelę formatujemy, stosując linie poziome na początku i końcu tabeli oraz oddzielając nimi wiersze główki
tabeli; nie stosować linii pionowych. Liczby podajemy z dokładnością do trzech cyfr znaczących.
W tabelach stosujemy operatory i symbole matematyczne.
Sposób składania prac
Praca wraz z tabelami, rycinami powinna być przygotowana w formie jednego pliku. W osobnym pliku proszę
podać: pełne imię i nazwisko autora(-ów); pełną nazwę i adres macierzystej jednostki naukowej autora(-ów)
wraz z nazwą katedry; pełne dane adresowe autora wskazanego do korespondencji (wraz z adresem poczty
elektronicznej).
Prace zaakceptowane do druku, po recenzji (tekst, tabele wraz z tytułami rycin), należy przesłać w formie
jednego pliku w wersji aktywnej (bez numeracji wierszy), natomiast ryciny – w formie plików źródłowych
(akceptujemy popularne formaty, takie jak: xls, cdr, ai, bmp, jpg, tiff, stg). Do pracy należy dołączyć szczegółowe
ustosunkowanie się do uwag recenzentów oraz redaktora naczelnego, podpisane oświadczenie (format pliku
pdf) oraz, ewentualnie, kopię wniesionej opłaty wydawniczej (format pliku pdf).
Opłata, pokrywająca częściowo koszty wydania, wynosi:
– 250 zł dla autora(-ów) spoza ZUT w Szczecinie,
– 80 zł dla autora(-ów) z ZUT w Szczecinie.
Prace autora(-ów) z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa publikowane są bezpłatnie.
Redakcja zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty (w porozumieniu z autorem) za drukowanie
materiałów w kolorze.
Wpłaty należy dokonać na konto: Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 –
dopisek: Publikacja artykułu (tu podać numer) w Folia… Agricultura…, Wydział Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa.

