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Tryb przyjmowania artykułów do druku w czasopiśmie Nauki Przyrodnicze 

dla uczestników konferencji naukowych 

 

 Uczestnicy konferencji naukowej mogą bezpłatnie zgłaszać artykuły do druku w czasopiśmie 

naukowym Nauki Przyrodnicze, które widnieje na liście B (2 pkt.) wykazu czasopism 

punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prace, które uzyskają pozytywną 

recenzję będą miały pierwszeństwo w publikacji. Pierwsze 10 nadesłanych prac dostanie 

gwarancję publikacji w 2017 roku (z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnych recenzji).  

Przyjmujemy do druku artykuły naukowe oryginalne jak i przeglądowe. 

Tryb recenzji: 

Przygotowany artykuł zgodnie z wymaganiami określonymi przez czasopismo, należy 

przesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@naukowcy.org.pl w temacie wiadomości  

wpisując „Artykuł – konferencja naukowa”. Uczestnicy konferencji mogą do pracy dołączyć 

recenzję pracownika naukowego (z tytułem co najmniej doktora) co może przyspieszyć 

publikację pracy. Czasopismo zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych 

recenzentów z listy recenzentów czasopisma. Oświadczenie autorów oraz kartę recenzji 

(opcjonalne) należy własnoręcznie podpisać i przesłać za pośrednictwem operatora 

pocztowego na adres Stowarzyszenie Młodych Naukowców, ul. Wyżynna 20/56, 20-560 

Lublin lub przekazać w dniu konferencji Organizatorom.  

    Poniżej znajdują się zasady publikacji artykułów, wzór karty recenzji  

oraz oświadczenia autora  
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Wydawca: Stowarzyszenie Młodych Naukowców, ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin 

e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl  tel. 661657875 

Formularz recenzji artykułu naukowego 

Tytuł: ......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Proszę dokonać krótkiej oceny pracy: 

 TAK NIE NIE DOTYCZY 

1. Czy tytuł pracy jest poprawnie sformułowany i 

odpowiada treści? 

   

2. Czy streszczenie odpowiada treści pracy?    

3. Czy artykuł zawiera tytuł i streszczenie w języku 

angielskim? 

   

4. Czy autor/autorzy jasno określają cel pracy?*    

5. Czy praca jest pisana językiem zrozumiałym dla osób nie 

będących specjalistami w danej dziedzinie? 

   

6. Czy uzyskane wyniki/wnioski zostały trafnie 

sformułowane?*  

   

7. Czy praca napisana jest starannie i poprawnie 

stylistycznie? 

   

8. Czy praca ma charakter naukowy/ popularno -

naukowy? 

   

* wymóg opcjonalny 



 

Końcowa ocena pracy (proszę podkreślić jedną odpowiedź): 

Oceniam pracę pozytywnie i rekomenduję do druku 

Praca może być opublikowana po dokonaniu niezbędnych poprawek 

Praca wymaga poprawy i ponownej recenzji 

Oceniam pracę negatywnie 

Uwagi:  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko recenzenta: ...................................................................................................... 

Stopień naukowy: ..................................................................................................................... 

Miejsce pracy: ...................................................................................................... .................... 

Recenzent wyraża zgodę na umieszczenie jego danych (imię, nazwisko, tytuł 

naukowy/zawodowy, miejsce pracy) w wykazie recenzentów Czasopisma Naukowego 

Nauki Przyrodnicze oraz wyraża zgodę na publikację tych danych na stronie www 

czasopisma. Publikacja tych danych jest wymagana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

wyższego podczas oceny czasopism naukowych.  

 

Data: ................................    Podpis recenzenta: .................................. 

 

 

 



 

 

Prosimy o podanie danych kontaktowych głównego autora pracy  

 

…………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania (ulica, nr domu i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu                                                                                                    adres e-mail 

  

 

 

Oświadczenie 

  

Oświadczam(y), (imię i nazwisko Autora/współautorów)  

...................................................................................................................................................................  

że praca pt. 

................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

nie była wcześniej publikowana (pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi również części innej 

publikacji).  

Wkład poszczególnych autorów w powstawanie publikacji:  

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………. 

Do powstania publikacji przyczyniły się następujące podmioty (instytucje):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jako zgłaszający ponoszę/ponosimy* całkowitą odpowiedzialność za treść złożonej publikacji i 

oświadczam(y), że nie narusza ona praw autorskich innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 



 

Wyrażam(y) zgodę na nieograniczone w czasie, nieodpłatne przekazanie autorskich praw 
majątkowych do wykorzystania przedmiotowego manuskryptu/artykułu/pracy, w działalności 
wydawniczej Stowarzyszenia Studentów Nauk Przyrodniczych na następujących polach eksploatacji:  

a) publicznego udostępniania i rozpowszechniania w wersji drukowanej i elektronicznej,  

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu, 

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzenia do obrotu, 
użyczenia oryginału albo egzemplarzy).  

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Studentów 
Nauk Przyrodniczych dla celów związanych z publikacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych.  

Proszę uzupełnić oraz podpisać oświadczenie i odesłać na adres Stowarzyszenia Młodych 
naukowców wydawcy czasopisma Nauki Przyrodnicze. Prace odesłane bez dołączonego oświadczenia 
nie zostaną opublikowane.  

Jeżeli Autor/Autorzy dostarcza/ją w celu opublikowania obcy materiał ilustracyjny (ilustracje, tabele, 
wykresy itp.) to zobowiązuje/ą się uzyskać zezwolenie niezbędne do ich reprodukowania oraz 
przekazać je wydawcy. Autor/Autorzy zabezpiecza/ją wydawcę od wszelkich roszczeń lub naruszeń 
własności związanych z tym materiałem ilustracyjnym. 

 

  

 .................................................................  

 data i podpis/y  

*) niepotrzebne, skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/ÓW: ………………………………………………… 

TYTUŁ ARTYKUŁU: ……………………………………………………………... 

ZGODA NA OPUBLIKOWANIE ARTYKUŁU 

TRYB KONFERENCYJNY 

 

1. Artykuł opublikowany zostanie w czasopiśmie elektronicznym „Nauki Przyrodnicze”, 

którego wydawcą jest Stowarzyszenie Młodych Naukowców. 

2. Autor oświadcza, że przekazuje prawa autorskie do artykułu Wydawcy czasopisma. 

3. Autor artykułu oświadcza, że przygotowując artykuł nie naruszył praw autorskich osób 

trzecich. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich autor artykułu ponosi 

pełną odpowiedzialność.  

4. Koszt publikacji - bezpłatny. 

5. Odpowiedzialność za treść artykułu ponosi autor. 

6. Treść artykułu musi dotyczy stanu wiedzy z różnych dziedzinach szeroko pojętych nauk 

przyrodniczych. 

7. Praca powinna być pisana językiem naukowym, a specjalistyczne słownictwo powinno być 

wyjaśniane, tak aby artykuł był przystępny dla nie specjalistów z danej dziedziny. 

8. Artykuł będzie recenzowany, przez co najmniej dwóch recenzentów i po pozytywnej recenzji 

będą przyjmowane do publikacji.  

9. Recenzja prac odbywa się w modelu podwójnie utajnionego procesu oceny. Recenzenci i 

autorzy nie znają swoich tożsamości.  

10. Czasopismu będzie publikowało nazwiska recenzentów raz w roku, bez wskazywania prac, 

które recenzowali.  

11. Artykuł musi być napisany zgodnie z instrukcją pisania pracy. Instrukcja znajduje się w 

załączniku na stronie: http://naukowcy.org.pl . 

12. Niniejszą zgodę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Stowarzyszenie Młodych 

Naukowców lub po zeskanowaniu na adres kontakt@naukowcy.org.pl.  

 

Wyrażam/y zgodę na opublikowanie mojego 

artykułu oraz zgadzam się z ww postanowieniami 

      

                           ……………………………………………………… 

(data i podpis czytelny autora/ów) 
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ZASADY PRZYJMOWANIA PRAC DO DRUKU 

 

1. Czasopismo działa w systemie Open Acces. 

2. Redakcja szczególnie jest zainteresowana artykułami z następujących dziedzin nauk 

przyrodniczych: biologia, ogrodnictwo, chemia, toksykologia, biochemia, zootechnika, 

ekologia, ochrona środowiska, zoologia, agrobioinżynieria, biotechnologia, żywienie 

człowieka, technologia przetwórstwa żywności, medycyna, farmacja i inne. 

3. Tekst musi zwierać następujące informacje: tytuł pracy, imię(ona) (w pełnym brzmieniu) 

i nazwisko(a) autora(ów), nazwę i adres zakładu pracy (w przypadku uczelni: nazwę 

uczelni, wydział, katedrę/zakład/instytut, adres), adres poczty elektronicznej (e-mail). 

4. Do pracy należy dołączyć krótkie (nieprzekraczające 300 wyrazów) streszczenie w jęz. 

angielskim (wraz z tytułem) i polskim, informujące o zasadniczej jej treści. Dodatkowo w 

obu językach należy podać maksymalnie 5 słów kluczowych. 

5. Tekst: 

▪ musi zawierać wstęp/wprowadzenie, podsumowanie/wnioski i literaturę oraz podział 

tekstu właściwego na nagłówki  

▪ maksymalnie 25 stron łącznie ze spisem literatury, tabelami i ilustracjami 

▪ czcionka Times New Roman 

▪ odstępy między wierszami: 1 

▪ bez używania wyróżnień (np. podkreślenia), z wyjątkiem kursywy 

▪ wyraźne odznaczenie tytułów i nagłówków bez ich centrowania 

▪ zaznaczenie akapitów 

▪ wszystkie śródtytuły bez numeracji, czcionką tej samej wielkości 

▪ cytowane w tekście prace zaznaczamy przez podanie nazwiska autora(ów) (pisanych 

kapitalizowanymi literami) i roku publikacji w nawiasie półokrągłym, np. 

(BORKOWSKI, 2013), (GRUSZKA I JABŁKO, 2019), (FORNALIK I IN., 2011), (JABŁOŃSKI, 

2017; SZYMCZYK I JAKIŚ, 2007) 

▪ cytowaną literaturę należy zestawić na końcu maszynopisu bez numeracji, w 

alfabetycznej kolejności, według nazwisk autorów, w następujących formatach: 

  - artykuł:  

  TAMASKI J. S., ZOMBAN M. 1999. Jak pisać artykuł. Nauki Przyrodnicze 1, 11-15. 

  - rozdział:  

   GORTAT M. 2012. Fityniany - substancje antyodżywcze w żywieniu ludzi i 
zwierząt.[W:] Toksyczne substancje chemiczne. LIPIŃSKI W. (red.). Instytut Naukowo-

Wydawniczy SPATUM., Radom, 107-127. 

  - książka:  

  SEIDENSTICKER J. 1992. Wielkie koty, królewskie stworzenia dzikiego 
świata. Elipsa, Warszawa. 

6. Rysunki, schematy i fotografie:  

▪ mają być wykonane w jednym z formatów: *.cdr, *.eps, *.tif, *.psd i dostarczone jako 

osobne pliki wraz ze zbiorem tekstowym.  



 

▪ opisy na rysunkach powinny być wykonane czcionką odpowiedniej wielkości, nie 

mniejszą niż 12 punktów.  

▪ podpisy pod rycinami powinny być zamieszczone na końcu artykułu na osobnej stronie 

▪ redakcja zaznacza sobie prawo odmówienia przyjęcia artykułu z uwagi na nieczytelny 

rysunek. 

▪ Autor artykułu oświadcza, że ma prawa autorskie do publikowanej grafiki. 

▪ w przypadku, gdy Autorzy zamierzają włączyć do swego artykułu ilustracje 

publikowane przez autorów cytowanych prac oryginalnych, należy uzyskać z 

wydawnictwa zgodę na przedruk. W przypadku braku dołączenia zgody Wydawca 

Nauk Przyrodniczych uznaje, że autorem ilustracji jest osoba nadsyłająca pracę. 

7. Do pracy należy dołączyć list przewodni, podpisany przez wszystkich autorów, 

zawierający następujące informacje: (I) oświadczenie o oryginalności artykułu i 

nieskładaniu analogicznej pracy do druku w innym czasopiśmie, (II) określenie wkładu 

poszczególnych autorów w powstanie tekstu, (III) informacje o źródłach finansowania 

(np. grant) w przypadku prac oryginalnych (podpisanie zgody na opublikowanie 

artykułu). 

8. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu 

wiadomością e-mail do Redakcji w ciągu 4 dni od chwili otrzymania. 

9. Przyjęcie pracy do druku jest równoznaczne z przeniesieniem przez Autora (Autorów) 

praw autorskich na rzecz Wydawcy. 

10. Recenzja artykułu: 

▪ do każdej oceny powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów; 

▪ rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają 

swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces"); 

▪ ma mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia 

artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu; 

11. Kontakt z Redakcją: 

Stowarzyszenie Młodych Naukowców  

ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin 

e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl  

Redaktor naczelny: dr Mateusz Gortat, tel. 661 657 875 

12. Artykuły prosimy nadsyłać na adres e-mail:  kontakt@naukowcy.org.pl

mailto:kontakt@naukowcy.org.pl
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