
INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 

I. Uwagi wstępne 

1. Wychuchol jest w zamierzeniu czasopismem popularnonaukowym. Kładziemy duży nacisk na 

przystępność artykułów i ich wartości edukacyjne. 

2. Wychuchol służy doskonaleniu umiejętności autorów tekstów. Zespół redakcyjny ma za zadanie 

pomóc w przygotowaniu tekstów w taki sposób, by były pozbawione błędów gramatycznych 

i ortograficznych oraz zrozumiałe dla czytelników. Dla autora praca nad tekstem nie kończy się 

w momencie wysłania go do redakcji. Jego zadaniem jest uczestniczenie w procesie redagowania 

tekstu, przez co rozumiemy nanoszenie/zatwierdzanie sugerowanych przez redakcję poprawek. 

3. Przedkładane teksty powinny spełniać warunki określone w instrukcji (patrz: „Warunki jakie 

powinien spełniać tekst”). 

4. Autor powinien przygotowywać swoje teksty z poszanowaniem praw autorskich innych osób 

(patrz: „Poszanowanie praw autorskich”). 

 

II. Warunki jakie powinien spełniać tekst 

1. Parametry pliku: 

a. Plik jednego ze standardowych edytorów tekstów, formaty: .doc, .docx, .odt; 

b. Ze względów technicznych nie zaleca się przedkładania tekstów w formacie .pdf oraz pisanych 

w języku LaTeX. 

 

2. Parametry tekstu: 

a. Czcionka Calibri lub Times New Roman, rozmiar 11; 

b. Standardowa interlinia (1,5); 

c. Nowe akapity są zaczynane od 1 tabulatora; 

d. Niedopuszczalne jest stosowanie podwójnych spacji; 

e. Długość tekstu powinna wynosić od 2 do 8 stron; 

f. Punktorami w tekście powinny być „*” (będą zamienione przy składaniu tekstu na odpowiednie 

dla stylu czasopisma punktory); 

g. Jeśli tekst jest podzielony na sekcje, tytuły sekcji powinny być napisane wielkimi literami, być 

pogrubione i wyśrodkowane przy pomocy opcji „wyśrodkuj w poziomie” lub analogicznej dla 

edytora. Nie należy dodawać pustego wiersza przed i po nagłówku; 



h. Jeśli w tekście mają znaleźć się wzory matematyczne, powinny być one przesłane oddzielnie 

w formie plików graficznych. Prosimy o zaznaczenie w tekście artykułu miejsca, gdzie ma się 

znaleźć; 

i. Jeśli w tekście ma znaleźć się link do strony internetowej, tekst który po kliknięciu ma przenosić 

czytelnika do strony powinien być zaznaczony na niebiesko, a obok w nawiasie znaleźć się adres 

strony; 

j. Nazwy rodzajowe i gatunkowe po łacinie należy napisać kursywą, a nazwy wyższych taksonów 

normalną czcionką. 

k. Wyrazy obcojęzyczne powinny być napisane kursywą. 

 

3. Zdjęcia, schematy i ich opisy 

a. Zdjęcia i rysunki są dołączane do artykułów w osobnych plikach; 

b. Zdjęcia powinny być opisane, autor powinien przygotować na końcu tekstu lub w oddzielnym 

pliku listę zdjęć, uwzględniając nazwę pliku ze zdjęciem, informacje o źródle i autorze, opcjonalnie 

komentarz 

c. Opis zdjęć/rysunków powinien zawierać: 

- Imię i nazwisko autora wraz z oświadczeniem, że uzyskało się od niego zgodę na publikację; 

- Imię i nazwisko autora lub źródło zdjęcia, jeśli jest ono udostępniane na licencji Creative 

Commons lub pokrewnej; 

- Oświadczenie, że zdjęcie/schemat pochodzi z domeny publicznej. W tym przypadku podanie 

danych autora oraz źródła jest opcjonalne; 

- Komentarz, który ma się znaleźć w artykule (opcjonalnie); 

Zdjęcia które nie spełniają powyższych kryteriów nie będą publikowane; 

d. Jeśli autor sobie tego życzy, zdjęcia/schematy powinny być ponumerowane w kolejności w jakiej 

powinny być zamieszczane w tekście; 

e. Więcej informacji dotyczących ilustracji w: „Poszanowanie praw autorskich”. 

 

4. Cytowanie innych autorów 

a. Cytując innego autora należy podać jego nazwisko (bez imion i inicjałów imion) oraz rok 

publikacji w okrągłym nawiasie, np.: Kowalski (2015) stwierdził, że… 

b. Jeśli nazwisko autora nie pojawia się w tekście, należy zapisać je w okrągłym nawiasie 

oddzielając przecinkiem od daty publikacji, np.: Podobną zależność dostrzeżono w Europie 

(Kowalski, 2015). 



c. Odwołując się kilkukrotnie do tego samego autora w jednym akapicie rok publikacji należy 

umieścić tylko po pierwszym wystąpieniu nazwiska, np.: Kowalski (2004) sugeruje, że… Kowalski 

zaproponował także… 

d. Jeśli cytowana praca ma dwóch autorów należy podać obydwa nazwiska, np.: Kowalski i Nowak 

(2015) stwierdzili, że… lub Podobną zależność dostrzeżono w Europie (Kowalski i Nowak, 2015). 

e. Jeśli cytowana praca ma trzech lub więcej autorów należy podać nazwisko pierwszego autora 

z dopiskiem „i in.”, np.: Kowalski i in. (2015) stwierdzili, że… lub Podobną zależność dostrzeżono w 

Europie (Kowalski i in., 2015). 

f. W przypadku cytowania dwóch różnych prac mających podobnych autorów i ten sam rok 

publikacji, np.: Kowalski, Nowak, Kwiatkowski, 2016 oraz Kowalski, Nowak, Wiśniewski, 2016, 

należy podać tyle nazwisk kolejno ile jest konieczne w celu rozróżnienia prac. 

g. Odwołując się do autorów mających takie same nazwiska należy za każdym razem podać inicjały 

tych autorów, nawet w przypadku innego roku publikacji, np.: J. Kowalski (2016) stwierdził, że… 

lub Podobną zależność dostrzeżono w Europie (Z. Kowalski i Nowak, 2015). 

h. Dwie lub więcej prac tego samego autora należy uporządkować chronologicznie, nazwisko 

autora podając tylko raz, np. Badania na ten temat sugerują, że… (Kowalski, 2000, 2010). 

i. Jeśli kilka prac tego samego autora lub autorów zostało opublikowanych w tym samym roku 

należy opatrzyć je literami a, b, c itd. oraz zastosować te same oznaczenia w spisie bibliografii, np.: 

Nowak (2015a, 2015b) wykazał że… 

j. Odsyłacze do prac różnych autorów należy oddzielić średnikiem, np.: Badania na ten temat 

sugerują, że… (Nowak, 2017; Kowalski, 2000, 2010). 

k. Należy unikać cytowania pośredniego i stosować je jedynie wtedy, gdy oryginalna praca jest 

trudno dostępna, niedostępna w znanym autorowi języku oraz gdy jej nakład został wyczerpany. 

Przy wskazywaniu publikacji, do której autor nie miał bezpośredniego dostępu, a zna ją jedynie 

z innego źródła, należy podać autora i datę niedostępnej publikacji, a następnie odsyłacz do 

wtórnego źródła poprzedzony dopiskiem „za:”, np.: Badania na ten temat sugerują, że… (Nowak, 

1940; za: Kowalski, 2000) lub Nowak (1940, za: Kowalski, 2000) zaproponował…. W takim 

przypadku w bibliografii należy umieścić jedynie pracę czytaną. 

l. Tekst przytoczony dosłownie należy ująć w cudzysłów, podać nazwisko autora, rok publikacji 

oraz numery stron lub paragrafu (jeśli strony nie są numerowane), np.: „Tekst cytowany” 

(Kowalski, 2016, s. 114) 

 

5. Bibliografia 

a. Spis wykorzystanych źródeł należy umieścić w porządku alfabetycznym poniżej artykułu, 

podając nazwisko i inicjał imienia autora, rok publikacji, tytuł itd. zgodnie z poniższym schematem. 

b. Książka: Kowalski A. (2016). Tytuł książki. Miasto: Wydawnictwo. 



c. Książka mająca kilku autorów napisana pod redakcją: Nowak P. (red.). (2016). Tytuł książki. 

Miasto: Wydawnictwo. 

d. Rozdział w pracy zbiorowej: Kowalski A. (2016). Tytuł rozdziału. W: Nowak P. (red.) Tytuł książki 

(s. 10-25). Miasto: Wydawnictwo. 

e. Artykuł w czasopiśmie: Kowalski A., Wiśniewski Z. (2016). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. 

nr rocznika (nr zeszytu), s. 15-22. 

f. Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu danego zapisu 

bibliograficznego, np.: Kowalski A., Wiśniewski Z. (2016). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. 

nr rocznika (nr zeszytu), s. 15-22. DOI: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

g. Jeśli tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani 

rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie 

zamieścić informację o stronie skąd został pobrany tekst, np.: Kowalski A. (2016). Tytuł tekstu. 

Pobrane z: adres strony internetowej (data dostępu). 

 

III. Poszanowanie praw autorskich 

1. Teksty, zdjęcia i schematy, które nie spełniają kryteriów poszanowania praw autorskich nie będą 

publikowane. 

2. Jeśli w tekście cytuje się wyniki badań osób innych niż autor, należy w bibliografii zamieścić ich 

źródło. 

3. Nie ma konieczności zamieszczania źródeł, jeśli informacje zawarte w tekście należą do 

ogólnego stanu wiedzy na dany temat. Zachęcamy jednak do podawania źródeł, które pomogą 

zainteresowanym szerzej zapoznać się z tematem. 

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie schematów i zdjęć, które pochodzą wprost z publikacji 

innych autorów bez uzyskania ich zgody. 

5. Jeśli autor chce umieścić schemat pochodzący z innej pracy może na jego podstawie 

przygotować własny. W takim wypadku należy zamieścić w opisie informacje: „schemat na 

podstawie [autor, tytuł i rok pracy]” lub odnośnik do źródła w bibliografii. 

6. Jeśli do redakcji dotrą informacje, że ilustracje zostały umieszczone bez poszanowania praw 

autorskich, archiwalny numer, którego to dotyczy, zostanie edytowany, a w miejscu ilustracji 

znajdzie się napis „ilustracja usunięta z powodu poszanowania dla praw autorskich”. Jeśli osobą 

zgłaszającą uwagi będzie właściciel praw autorskich, w następnym numerze Wychuchola znajdzie 

się oświadczenie redakcji na temat zaistniałej sytuacji, wraz przeprosinami dla właściciela praw do 

ilustracji. 


