Uniform requirements for manuscripts submitted to
“Structure and Environment”
All manuscripts should be submitted in English and Polish.
Given name(s) and surname(s) of each author
Institutional affiliation(s)
Author’s e-mail
Format for the paper:
– Abstract
– Keywords
– Introduction
– Subsequent headings
– Summary
– References

Title

The text should be single-spaced throughout. The font should be 11 pt Times New Roman. All paragraphs
should be indented 0.5 cm.
Formulas, tables, figures and photographs should be numbered sequentially.
Figures and photographs with a resolution of 300 dpi or higher must be submitted in *.TIFF, *.EPS, *.JPG,
*.WMF format.
Figures, photographs and tables should be in English, but their captions should be given in English and
Polish.
References: The paper submitted for publication must comply with copyright law provisions. Authors have
to document sources of the photographs, figures, quotes and borrowings used in the article. References should
be cited in square brackets through the text. The full list of references arranged in the citing order as they
appear in the text should be placed at the end of the paper (with one language version only) according to the
following rules:
Whole books
[1] Author’s surname followed by the initials, title of the book, publisher, place and year of publication.
Chapters in edited books
[2] Author’s surname followed by the initials, title of the chapter (in:) title of the book, initials and family
name of the editor (Ed.), Publisher. Place and year of publication.
Journal articles
[3] Author’s surname followed by the initials, title of the article, “journal title”, volume number, number and
year of issue, page numbers.
Web references
[4] Author’s surname followed by the initials, title of the work, web page, date when the reference was last
accessed.
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Podstawowe wymagania edytorskie dotyczące pisania artykułów do czasopisma
„Structure and Environment”
Artykuł powinien być napisany w dwóch wersjach językowych: angielskiej oraz polskiej.
Imię i nazwisko autora
Nazwa uczelni
e-mail autora
Struktura artykułu:
– Streszczenie
– Słowa kluczowe
– Wprowadzenie
– Kolejne podtytuły
– Podsumowanie
– Bibliografia

Tytuł artykułu

Tekst artykułu powinien być napisany czcionką Times New Roman 11, interlinia pojedyncza, wcięcie
akapitowe 0,5 cm.
Wzory, tabele, rysunki oraz zdjęcia powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością ich występowania
w tekście.
Rysunki oraz zdjęcia o rozdzielczości 300 dpi lub wyższej, format *.TIFF, *.EPS, *.JPG, *.WMF.
Rysunki, zdjęcia oraz tabele zamieszczamy w wersji angielskiej, a ich tytuły podajemy zarówno w języku
angielskim, jak i języku polskim.
Bibliografia: Artykuł przeznaczony do publikacji musi być przygotowany zgodnie z postanowieniami
ustawy „Prawo autorskie”, które nakłada na autora obowiązek wykazania źródeł wykorzystanych zdjęć,
rysunków cytowań, zapożyczeń. Źródła takie należy umieszczać w tekście w nawiasach kwadratowych.
Zbiorcze zestawienie bibliografii umieszczamy na końcu artykułu w kolejności cytowania (tylko przy jednej
wersji językowej) według schematu:
Pozycje książkowe
[1] Nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Rozdziały książek
[2] Nazwisko i inicjały imion autora, tytuł rozdziału (w:) tytuł pracy, inicjały imion i nazwisko redaktora
naukowego (red.), wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Artykuły w czasopismach
[3] Nazwisko i inicjały imion autora, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma”, numer woluminu, numer i rok
wydania czasopisma, strony.
Strony internetowe
[4] Nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, strona internetowa, data dostępu.

THE REVIEW PROCESS
The following requirements need to be met by the paper:
– the title should reflect the content of the paper
– the content should be within the thematic scope of the journal
– the paper should be properly and clearly divided into paragraphs
– original elements need to be part of the paper
– the research method should be properly selected
– adequate references need to be cited
– interpretation and conclusions should match the presented test results
– the paper should not contain parts indicating commercial use
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