
Informacja dla autorów i czytelników „Biuletynu WAT”

„Biuletyn WAT” jest czasopismem naukowym ukazującym się od 1952 roku jako miesięcznik, a od 2006 roku jako 
kwartalnik. Zamieszczane są w nim prace z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz fizycznych, w tym z: 
elektroniki, telekomunikacji, optoelektroniki, mechaniki, fizyki technicznej, matematyki i badań operacyjnych, chemii, 
budowy i eksploatacji maszyn, logistyki. 

I.  Zasady prZyjmowanIa prac
11. Przyjmujemy tylko prace oryginalne (wcześniej niepublikowane). Do pracy powinna być dołączona deklaracja 

autora (lub w przypadku pracy zbiorowej – osoby zgłaszającej manuskrypt) o tym, że nadesłana praca nie była 
dotąd nigdzie publikowana (załącznik 1*). Jeżeli praca o tym samym tytule była wcześniej publicznie referowana 
na sympozjum, konferencji itp., wtedy deklaracja powinna zawierać informację o nazwie, miejscu i terminie tego 
przedsięwzięcia.

12. W związku z rozpowszechnianiem „Biuletynu WAT” w Internecie (pełnych tekstów wszystkich artykułów), autor 
powinien złożyć oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych do publikacji na rzecz Wydawcy, 
tj. Wojskowej Akademii Technicznej (załącznik 2).

13. Rzetelność w nauce i etyczna postawa pracownika naukowego wymagają jawności informacji o podmiotach 
przyczyniających się do powstania publikacji – wkładzie merytorycznym, rzeczowym, finansowym itp. Przejawem 
nierzetelności naukowej i nieetycznej postawy są przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”:
–  „ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawniania 

swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych 
w publikacji;

–  „guest authorship” występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo 
to jest autorem lub współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom, Redakcja wy-
maga od autorów prac zbiorowych ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie pracy, z podaniem ich 
afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu 
pracy. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt i przez niego powinno być podpisane 
odpowiednie oświadczenie (załącznik 3).

14. Wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem od-
powiednich podmiotów, np. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, a wszelkie przejawy 
nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą przez Redakcję 
dokumentowane. 

15. Autorzy powinni podać informację o źródłach finansowania pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, 
stowarzyszeń i innych podmiotów (na końcu pracy).

II. procedura recenZowanIa I kwalIfIkowanIe prac do druku
11. Materiały autorskie kierowane do druku w „Biuletynie WAT” podlegają ocenie merytorycznej przez członków 

Kolegium Redakcyjnego i przez niezależnych recenzentów.
12. Recenzentów proponują odpowiedzialni za dany dział członkowie Kolegium Redakcyjnego – redaktorzy tematyczni.
13. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza Akademii. 
14. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji 

zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
15. Decyzją Komitetu Redakcyjnego przyjęty został model, w którym recenzent zna tożsamość autora (autorów) 

i podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (załącznik 4), za który uznaje się zachodzące między 
recenzentem a autorem:
–  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
–  relacje podległości zawodowej,
–  bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
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6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji 
(bez zmian lub po wprowadzeniu zmian przez autora) lub jego odrzucenia.

17. W przypadku dwóch przeciwstawnych recenzji, Redakcja powołuje trzeciego recenzenta i jego recenzja jest decy-
dująca. 

18. Do publikacji kwalifikowane są prace, które uzyskały pozytywną opinię końcową.
19. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku w ostatnim numerze „Biuletynu 

WAT” będzie podawana lista recenzentów artykułów opublikowanych w danym roku.
10. Redaktor naczelny, po konsultacji z odpowiedzialnym za dany dział członkiem Kolegium Redakcyjnego, może 

zakwalifikować do opublikowania komunikat autorski bez recenzji. Komunikat ten musi spełniać następujące 
wymagania: 
–  nie może przekraczać objętości dwóch stron biuletynu,
–  powinien przedstawiać ważny rezultat etapu badawczego lub pracy badawczej,
–  w ustalonym przez redakcję miejscu na pierwszej stronie publikacji musi znaleźć się słowo „Komunikat”.

11. Redakcja czasopisma może otrzymany materiał przeredagować, skrócić lub uzupełnić (po uzgodnieniu z autorem) 
lub nie zakwalifikować go do publikacji. 

12. Redaktor naczelny odmawia opublikowania materiałów autorskich w przypadku, gdy:
–  treści zawarte w materiałach naruszają prawo (zasady ochrony tajemnicy, prawo prasowe, prawo autorskie itp.),
–  zostaną ujawnione jakiekolwiek przejawy nierzetelności naukowej, a zwłaszcza przypadki „ghostwriting” 

i „guest authorship”,
–  praca nie uzyskała pozytywnej opinii końcowej (z wyjątkiem prac i materiałów, które zgodnie z punktem 10  

nie muszą być recenzowane).
13. Redaktor naczelny może odmówić opublikowania materiałów autorskich bez podania przyczyny, a w szczególności 

w następujących przypadkach:
– tematyka pracy nie jest zgodna z podstawowym zakresem tematycznym czasopisma,
–  artykuł przekracza dwa arkusze wydawnicze, a autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych skrótów,
–  autor nie zgadza się na wprowadzenie wszystkich koniecznych poprawek zaproponowanych przez recenzenta  

lub Redakcję,
–  tekst lub materiał ilustracyjny złożony przez autora nie spełnia wymagań technicznych.

III.  wymaganIa technIcZne
W celu ułatwienia współpracy pomiędzy autorami a Redakcją prosimy o uwzględnienie podanych wskazówek.

Do redakcji „Biuletynu WAT” należy przekazać wersję elektroniczną pracy w programie MS Word oraz jej wydruk. 
Objętość pracy nie może przekraczać 2 arkuszy wydawniczych (co stanowi ok. 24 stron „biuletynowych”). 
Praca powinna zawierać m.in.:
•  tytuł niezawierający skrótów (chyba że są to skróty powszechnie znane),
•  imię i nazwisko autora/autorów (pierwszy z nich jest uważany przez redakcję za osobę, z którą można się  

kontaktować), nazwę reprezentowanej przez niego/nich instytucji i ich adresy, e-mail,
•  streszczenie w języku polskim tworzące samodzielny tekst, opisujący problemy poruszane w artykule oraz  

akcentujący istotę pracy z naukowego punktu widzenia,
•  słowa kluczowe (min. 3), przy czym pierwsze jest nazwą dyscypliny naukowej, w obrębie której mieści się praca,
•  tekst główny wraz z rysunkami, fotografiami, tabelami,
•  wykaz powoływanej literatury,
• tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim,
• streszczenie w języku angielskim.

Wydruk komputerowy (maszynopis wydawniczy) powinien być:
• sporządzony na papierze formatu A4, druk jednostronny,
• złożony czcionką 12-punktową (Times New Roman),
• z interlinią 1,5 wiersza,
• z marginesem prawym 3,5 cm,
• z ujednoliconą i ciągłą numeracją.



Tekst
Artykuł, poprzedzony wstępem i zakończony wnioskami (lub podsumowaniem), powinien być podzielony na logicz-
ne, kolejno ponumerowane rozdziały (zaopatrzone w tytuły). Pożądany jest dziesiętny podział tekstu na rozdziały 
(i podrozdziały) z nagłówkami ponumerowanymi odpowiednio jednym numerem (1.), dwoma numerami (1.1.) lub 
trzema (1.1.1.). We wstępie prosimy o zwięzłe wprowadzenie w zagadnienie, z odniesieniem do literatury w zakresie 
poruszanego problemu, a w podsumowaniu o zasadnicze wnioski wynikające z pracy.

Wzory
Wzory matematyczne (pisane w edytorze równań – najlepiej MathType) umieszczane w publikacjach technicznych 
podlegają określonym regułom wyróżniania. Reguły te znalazły odzwierciedlenie w normach międzynarodowych, 
a także polskich. Preferowane są jednostki SI. Między innymi należy:
• oznaczać czcionką pochyłą (kursywą) zmienne oraz jedno- i dwuliterowe indeksy,
• czcionką prostą oznaczać cyfry, jednostki fizyczne (jak m, s, kg), stałe fizyczne i matematyczne (np. liczba e, jednostka 

urojona i), nazwy funkcji (sin, cos, tg, log, ln itp.), trzy- i wieloliterowe skróty wyrazów umieszczane w indeksach 
(const, kryt), wzory i symbole chemiczne.

Praktyczne wskazówki:
• należy zwracać uwagę, gdzie w indeksie ma się znaleźć cyfra 0, a gdzie litera O,
• należy uważać na zapis zmiennej I, która pisana prosto (I) jest bardzo podobna do cyfry 1, co może prowadzić do 

pomyłek,
• litera łacińska „v” () i grecka „v” () powinny być wyraźnie rozróżnione na wydruku,
• numery wzorów należy wpisywać po prawej stronie w nawiasach okrągłych,
• należy wystrzegać się pisania greckich liter pismem pogrubionym (bold).
Ważne jest, aby w całym tekście oznaczenia były konsekwentnie pisane czcionką prostą lub kursywą. 

Rysunki
Zaleca się wykonywanie rysunków w programach tworzących grafikę wektorową, najlepiej w CorelDraw 11 (lub niższej 
wersji). Rysunki i tabele należy umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania, ewentualnie dodatkowo 
jako osobne pliki z nazwą (w oryginalnym programie). Tabele powinny być konsekwentnie ponumerowane (niezależnie 
od ilustracji), mieć krótkie tytuły i nagłówki kolumn.

Fotografie
Fotografie powinny być dostarczone w postaci plików JPG lub TIFF w rozdzielczości nie mniejszej niż 150 dpi  
(najlepiej 300 dpi).

Literatura
Piśmiennictwo, na które powołano się w artykule, powinno być zamieszczone po głównym tekście, przed angielskim 
streszczeniem. Po numerach w nawiasach kwadratowych należy umieszczać inicjały imion i nazwiska autorów, tytuł 
pracy lub książki (kursywą), skrót nazwy czasopisma, tom (volumen), numer w danym roku, wydawcę i miejscowość 
(dla książek), rok wydania oraz zakres stron. W sytuacji, gdy publikacja ukazała się jednocześnie w kilku miejscach, 
należy podawać tylko pierwsze miejsce wydania.



Guide for authors and information for readers of “Bulletin of MUT”

“Bulletin of MUT” is a scientific journal published since 1952 as a monthly journal and since 2006 as a quarterly one. 
It publishes the papers in the fields of technical, mathematical, and physical sciences, including electronics, telecom-
munication, optoelectronics, mechanics, technical physics, mathematics and operational testing, chemistry, machines 
building and exploitation, logistics. 

I.  crIterIa of papers acceptance
11. We accept only original papers (not published earlier). The author (or for collective work – the person who submits 

the manuscript) should write a declaration that the submitted paper has not been published elsewhere (annex 1*). 
If the paper having the same title has been presented previously at the symposium, conference, etc., then the dec-
laration should contain information on the name, place, and date of this presentation.

12. In connection with dissemination of “Bulletin of MUT” in the Internet (whole texts of all papers), the author should 
transfer the copyright for the paper’s publication in favor of the editor, i.e., the Military University of Technology 
(annex 2).

13. Reliability in science and ethical attitude of a scientific worker require clearance of the information on the subjects 
having contribution to the submitted paper – i.e., content-related, matter-of-fact, financial, etc. contributions. 
Examples of scientific and unethical attitudes are the cases of “ghostwriting” and “guest authorship”:
–  “ghostwriting” is when someone made significant contribution to publication without disclosure of his con-

tribution as one of the authors or his role was not mentioned in acknowledgements;
–  “guest authorship” is when the author’s contribution is very slight or it was not at all, nevertheless he is 

the author or co-author of the paper. To counteract such negative phenomena, the Editorial Office requires 
that the authors of collective works have to determine contribution of each person to the work together with 
his affiliation and information who is the author of conception, assumptions, methods, etc. used for the paper 
preparation. The main responsibility bears the author submitting the manuscript and he should sign adequate 
declaration (annex 3).

14. The detected cases of “ghostwriting” and “guest authorship” will be disclosed and adequate subjects e.g. institu-
tions employing these authors or scientific societies will be notified. All cases of scientific unreliability, especially 
breaking and violation of ethics principles, obligatory in science, will be documented in the Editorial Office.

15. The authors should give the information (at the end of the paper) on the financial sources of the work, contributions 
of scientific-research institutions, associations, and other subjects.

II. procedure of papers revIewIng and qualIfIcatIon for publIcatIon
11. The manuscripts submitted for publication in “Bulletin of MUT” undergo content-related evaluation by the members 

of the Editorial Board and by independent reviewers. 
12. Viewers are proposed by, responsible for adequate science domain, the members of the Editorial Bard – subject 

editors.
13. Two independent reviewers from outside MUT evaluate the paper. 
14. For the papers written in English, at least one of reviewers is affiliated in foreign institution, different from the author 

nationality.
15. On the basis of the decision of the Editorial Board, the model has been accepted in which the reviewer 

knows the author (authors) identity and he signs the declaration that no interests’ conflict exists (annex 4).  
It means that between the reviewer and the author there is no:
–  direct personal relationship (kinship, legal relationship, conflict),
–  professional subordination,
–  direct scientific cooperation during the past two years preceding the review.

16. Review is in written form and it finishes with unambiguous opinion on the paper acceptance for publication (with 
no corrections or after corrections made by the author) or the opinion on its rejection.
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17. In case of two opposing reviews, the Editorial Office appoints the third reviewer and his opinion is a decisive one. 
18. The papers which have positive final opinion are qualified for publication.
19. The names of reviewers of particular papers are not disclosed. One a year, in the last number of “Bulletin of MUT” 

will be given a list of reviewers of the papers that are published during the given year. 
10. Editor-in-Chief can qualify the author’s report without review, after consultation with a member of the Editorial 

Board, responsible for the given scientific domain. Such report can fulfill the following requirements: 
–  it cannot be longer than two pages of the Bulletin,
–  it should present an important result of a research stage or a result of research work,
–  a word “Report” have to be written at the first page of publication – at a place determined by the Editorial 

Office.
11. The Editorial Office of the Bulletin can re-edit the paper, shorten or complete it (after the author’s permission) or 

it can reject the paper. 
12. Editor-in-Chief refuses to publish the paper when:

–  content of the paper violates the law (principles of security protection, press law, copyright, etc.),
–  any scientific unreliability, especially the cases of “ghostwriting” and “guest authorship” are disclosed,
–  paper did not have final positive opinion (except for works and materials, which according to point 10  

do not have to be reviewed).
13. Editor-in-Chief can refuse to publish the author’s materials without giving the reason, especially in the following 

cases:
– paper subject is not in compliance with a basic scope of the Bulletin,
–  paper is larger than two editorial sheets and the author does not accept the proposed necessary cuts,
–  author does not accept necessary corrections proposed by a reviewer or by the Editorial Office,
–  text or illustrations do not fulfill technical requirements.

III.  technIcal requIrements
To facilitate cooperation between the authors and the Editorial Office please take into consideration the following 
recommendations.

Electronic version of the paper in MS Word format and it printed version should be sent to the Editorial Office of  
the Bulletin. The paper cannot be larger than two editorial sheets (it is equal to 24 pages of Bulletin). 
The paper should contain:
•   a title with no abbreviations (unless these are commonly known abbreviations),
•  first name and surname of author/authors (the first author is considered by the Editorial Office as a person for 

contact), his/their affiliation, and their e-mails,
•  abstract in Polish, being a separate text describing the problems presented in the paper and showing an essence of 

the work from a scientific point of view,
•  keywords (min. 3 words), while the first keyword is a name of scientific discipline in the scope of which is the work,
•  main text with figures, photographs, and tables,
•  references,
• title and keywords in English,
• abstract in English.

The printed version (editorial typescript) should be:
• on the paper of A4 format with one-side print,
• with 12-point fonts (Times New Roman),
• with 1.5 interline,
• with right margin of 3.5 cm,
• with uniform and consecutive numbering.

Text
The paper, preceded by introduction and finished with conclusions (or summary) should be divided into logical, 
consecutively numbered sections (with titles). The text should be written with decimal division into sections (and sub-
sections) with headings numbered: with one number (1.) two numbers (1.1.) and three numbers (1.1.1.), adequately. 



Introduction should contain concise description of the problem with reference to the literature concerning the given 
problem. Summary should present fundamental conclusions drawn from the work.

Formulas
Mathematical formulas (written in formula editor – the best MathType) in technical publications undergo determined 
rules of their distinction. These rules are given in Polish and international standards. SI units are preffered. One should 
note that:
• variables and two-letter indexes should be written in italics,
• digitals, physical units (such as m, s, kg), physical and mathematical constants (e.g. number e, imaginary unit i), 

names of functions (sin, cos, tg, log, ln itp.), three and multi-letter abbreviations of words written in indexes (const, 
cryt), formulas and chemical symbols should be written with straight fonts.

Practical directions:
• one should take note where in the index there is digital 0 and where a letter O,
• one should take note of variable I, which written as straight font (I) is very similar to a digit 1, what can cause 

mistakes,
• Latin letter „v” () and Greek „v” () should be clearly different in print,
• numbers of formulas should be written on the right side of a formula in parentheses,
• Greek letters should not be written in bold.
It is important to write symbols consistently – with straight fonts or italic fonts in the whole text. 

Figures
It is recommended to make figures in the program of vector graphics – the best is CorelDraw 11 (or its lower version). 
Figures and tables should be placed in basic text, close to the place of their mentioning or additionally they can be 
delivered as separate files (in original program) with figure or table numbers. Tables should be consistently numbered 
(independently of illustrations’ numbers) and they should have short titles and columns’ headings).

Photographs
Photographs should be delivered in form of JPG or TIFF with resolution not lower than 150 dpi (the best 300 dpi).

References
References should be placed after the main text but before English abstract. After the numbers in square  
brackets, the initials of the first names and surnames of the authors should be written, then a title of a paper or a book  
(in italics), abbreviation of a journal name, volume, number of the journal in the given year, publisher name, and place 
of publishing (for books), year of publication, and pages. When a publication was issued simultaneously in several 
places, only the first place of publishing should be given.


