ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE
Informacja dla autorów
Prosimy o przygotowanie tekstu artykułu (format czcionki Times New Roman 12, interlinia:
pojedynczy wiersz) według podanego poniżej wzoru w języku polskim oraz w całości w języku angielskim.
Redakcja przyjmuje teksty napisane wyłącznie w formacie MS Word przygotowane wg poniższego
szablonu oraz zgodnie ze stylem bibliograficznym opisanym na dole dokumentu.
Objętość tekstu naukowego wraz z przypisami, dostarczonego przez autora musi zawierać min. 15
tys. znaków (bez spacji) w języku polskim oraz odpowiadające mu tłumaczenie na język angielski. Do
objętości tekstu nie wlicza się podpisów pod ilustracjami oraz pozycji bibliograficznych. Całość publikacji
w języku polskim wraz z przypisami, podpisami ilustracji oraz bibliografią powinna zamknąć się w
objętości 20 tys. znaków (bez spacji).
Wszystkie artykuły publikowane są w pełnej wersji w języku polskim i angielskim.
Tłumaczenie na język angielski dostarcza autor artykułu. W przypadku autorów zagranicznych
dopuszczalne jest publikowanie artykułu tylko w wersji angielskiej. Zarówno tekst w języku polskim jak
i w języku angielskim musi być przygotowany wg szablonu zamieszczonego poniżej.

Tytuł ( stopień naukowy ), imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………………
Afiliacja - pełna nazwa instytutu/wydziału/uczelni/innej jednostki:
…………………………………………………………………………………………………………
Tytuł artykułu:
…………………………………………………………………………………………………………
Streszczenie (max. 1,000 znaków bez spacji )
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Słowa kluczowe (min. 3):
…………………………………………………………………………………………………………
Pełny tekst artykułu wraz z przypisami (min. 15 tys. znaków bez spacji, sposób zamieszczania
przypisów zamieszczony jest poniżej) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Wykaz literatury oraz innych źródeł (styl bibliograficzny stosowany przez redakcję opisany
jest poniżej):
................................................................................................................................................................
Ponumerowany spis ilustracji:
………………………………………………………………………………………………………....

Uwaga: całość tekstu wraz z bibliografią, przypisami i podpisami pod ilustracjami nie powinna przekraczać
20 tys. znaków (bez spacji).
Sposób zamieszczania przypisów w tekście
Przypisy należy zamieszczać na dole strony w sposób ciągły, numeryczny. Wszystkie źródła zamieszczone w
przypisach dolnych należy umieścić w końcowym spisie literatury włączając w to źródła internetowe. W
stylu stosowania przypisów w odniesieniu publikacji drukowanych wytyczną jest Polska norma
bibliograficzna PN-ISO 690 9 (wg opisu poniżej).
Styl bibliograficzny
Spis literatury należy przygotować w stylu bibliograficznym odnoszącym się Polskiej normy bibliograficznej
PN ISO 690 wg wzoru:
• Wydawnictwo książkowe, np:
Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM,
Kraków 2009,
• Artykuł w czasopiśmie, np:
Bieda K., Dostępność jako czynnik jakości środowiska mieszkaniowego, w: Środowisko
Mieszkaniowe, nr 11/2013, s. 17-24,
• Wydawnictwo wieloautorskie:
Wnętrze – wewnątrz i na zewnątrz, praca zbiorowa pod redakcją J. Kobylarczyk, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016
• Rozdział w wydawnictwie wieloautorskim:
Tomecka J., O roli dominanty, w: Wnętrze – wewnątrz i na zewnątrz, red. J. Kobylarczyk,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016, s. 19-28
Spis literatury należy podawać w porządku alfabetycznym. Źródła internetowe należy podać po spisie
literatury wg wzoru podając w nawiasie datę dostępu do źródła:
http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/rataje-mieszkancy-wygrali-zamiast-osiedla-bedziepark,307214,art,t,id,tm.html (odsłona z dnia 10.05.17)
Ilustracje
Uwaga: artykuł może zawierać autorskie materiały ilustracyjne lub nie przetworzone materiały nieautorskie
umieszczane na prawach cytatu, koniecznie z podaniem autora lub źródła przy każdej cytowanej ilustracji.
Publikacje, z których wykorzystano materiał ilustracyjny należy zamieścić w spisie bibliograficznym.
W artykule można zamieścić odpowiednio ponumerowane i podpisane czarno – białe ilustracje (zdjęcia,
szkice, rysunki), dostarczone w formacie JPG, tiff - rozdzielczość min. 300 dpi. Ilość ilustracji – 4 pionowe
lub 6 poziomych, rozmiar ok. 9x13 cm. Ilustracje należy podpisywać: il. 1, il. 2, il. 3 itd., niezależnie od
formy obrazka (szkic, mapa, zdjęcie, projekt itd.). Uwaga: nazwy plików graficznych muszą się pokrywać z
numerami zamieszczonymi w spisie ilustracji.
Autor/autorzy zobowiązani są podpisać oświadczenie autorskie dostępne w załączniku na stronie
internetowej czasopisma.
Tekst artykułu w programie MS Word wraz z ilustracjami należy przesłać zapisany na płycie cd na adres
redakcji:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego
Instytut Projektowania Urbanistycznego
ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków
lub pocztą elektroniczną na adres redakcji:
housingenvironment@pk.edu.pl
Uwaga: Redakcja zastrzega sobie prawo do:
- niepublikowania materiałów niezgodnych z powyższymi wytycznymi,
- materiałów, do których nie dołączono oświadczenia autorskiego,
- decyzji o sposobie kompozycji tekstów i ilustracji w czasopiśmie
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