
Wskazówki dla autorów 

 

„Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego” jest czasopismem publikującym 

oryginalne i przeglądowe prace z zakresu dendrologii, ze szczególnym uwzględnieniem: 

systematyki, anatomii i morfologii, geografii, uprawy, introdukcji, aklimatyzacji, chorób  

i szkodników, opracowań założeń parkowych i kolekcji dendrologicznych, etnobotaniki, 

historii odkryć botanicznych, historii dendrologii i szkółkarstwa, zwłaszcza na terenach 

Polski.  

 

Format prac 

 

Tekst 

Objętość prac (z rycinami i tabelami) do 25 stron sformatowanych w następujący sposób: 

podwójna interlinia, wyrównanie tekstu do lewej, marginesy 2,5 cm z każdej strony, czcionka 

Times New Roman 12 pkt., prosta; kursywa zarezerwowana dla nazw łacińskich. Prosimy 

nie stosować innych typów wyróżnień. 

Prace można nadsyłać w języku polskim lub angielskim, przy czym dla artykułów w języku 

polskim należy podać angielskie odpowiedniki: tytułu, streszczenia oraz podpisów do 

ilustracji i tabel. 

Transliteracja cyrylicy na znaki alfabetu łacińskiego przy zastosowaniu standardu 

ISO 9:1995. 

 

Ilustracje 

Preferowany format to tif lub wysokiej jakości jpg; rozdzielczość dpi 300–600; przesyłane 

jako oddzielne pliki. Prosimy nie przesyłać obrazów zapisanych jako prezentacje 

PowerPoint, dokumenty PDF czy arkusze kalkulacyjne. 

W przypadku załączania ilustracyjnych materiałów nieoryginalnych autorzy zobowiązani są 

do uzyskania zgody właściciela dysponującego prawami do tych materiałów. 

Podpisy do ilustracji prosimy zamieszczać w pliku tekstu głównego. 

 

Tabele  

Prosimy o przesyłanie tabel w postaci oddzielnych plików. Maksymalny rozmiar tabeli to 

jedna strona. Tabele powinny zostać przygotowane w programie MSWord (doc lub docx). 

 

  



Cytowanie 

Przykład cytowania różnych form źródeł w tekście: 

Według niektórych autorów (“Ordination Methods – an Overview”; Coode & Cullen, 1965; 

Torre et al., 2003; Rivas-Martínez, Penas & Díaz, 2004; Zieliński, 2004, 2014a,b; Theis, 

Donoghue & Li, 2008), lecz w przeciwieństwie do danych w pracy Sandry Knapp (2008)... 

 

Spis literatury dla powyższego przykładu (wersja polska): 

 

Coode MJE, Cullen J. 1965. Abies Miller. W: Davies P, Cullen J, Coode 

MJE red. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 67–70. 

rozdział w książce 

Knapp S. 2008. Species concepts and floras: what are species for? 

Biological Journal of the Linnean Society 95:17–25 DOI: 

10.1111/j.1095-8312.2008.01090.x. 

artykuł z DOI 

Ordination Methods – an Overview. Na stronie: 

http://ordination.okstate.edu/overview.htm (dostęp 19.02.2018). 

strona internetowa 

(bez znanego autora) 

Rivas-Martínez S, Penas A, Díaz TE. 2004. Mapas bioclimáticos y 

biogeográficos. Na stronie: 

http://www.globalbioclimatics.org/form/tb_med.htm (dostęp 

8.10.2015). 

strona internetowa  

(z autorami) 

Theis N, Donoghue MJ, Li J. 2008. Phylogenetics of the Caprifolieae and 

Lonicera (Dipsacales) based on nuclear and chloroplast DNA 

sequences. Systematic Botany 33:776–783 DOI: 

10.2307/40211944. 

artykuł z DOI 

Torre S, Fjeld T, Gislerod H, Moe R. 2003. Leaf anatomy and stomatal 

morphology of greenhouse roses grown at moderate or high air 

humidity. Journal of the American Society for Horticultural 

Science 128:598–602. 

artykuł 

Zieliński J. 2004. The genus Rubus (Rosaceae) in Poland. Kraków: Polish 

Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany. 

książka 

Zieliński J. 2014a. Rosa gallica L. Róża francuska. W: Kaźmierczakowa 

R, Zarzycki K, Mirek Z red. Polska Czerwona Księga Roślin. 

Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków: Instytut Ochrony Roślin 

PAN, 260–261. 

rozdział w książce 

Zieliński J. 2014b. Dwa różne kultywary o nazwie Rosa ‘Poznań’ [Two 

different cultivars named Rosa ‘Poznań’]. Rocznik Polskiego 

Towarzystwa Dendrologicznego 62:63–66. 

artykuł 

 

Spis literatury musi być dostosowany do języka artykułu. W artykułach angielskojęzycznych 

należy zatem wprowadzić zmiany w zapisie niektórych elementów wykazu cytowanych 



źródeł (W: = In:, red. = ed. (lub eds., gdy wielu redaktorów), Na stronie: = Available at:,  

dostęp = accessed), a datę dostępu do strony internetowej zapisywać w formacie: month dd, 

yyyy (np. October 8, 2015). Tytuły czasopism podawane są w pełnym brzmieniu. W spisie 

literatury stosujemy wyłącznie czcionkę prostą, także w przypadku łacińskich nazw roślin. 

Prace dotąd nieopublikowane należy zacytować tylko w tekście głównym z pominięciem 

spisu literatury. Wyjątkiem są prace przyjęte do druku z nadanym już identyfikatorem DOI: 

należy je potraktować jak opublikowane, przytaczając przypisany im identyfikator. 

Polecamy przygotowywanie artykułów z wykorzystaniem programów (menadżerów 

bibliografii) takich jak EndNote czy Zotero, które ułatwiają wprowadzanie danych 

literaturowych z zastosowaniem odpowiedniego stylu (w przypadku „Rocznika” najbliższy to 

styl czasopisma „PeerJ”). 

 

Proces wydawniczy 

Prace w formie elektronicznej można przesyłać na adres redakcji: 

Dominik Tomaszewski 

Instytut Dendrologii PAN 

ul. Parkowa 5 

62-035 Kórnik 

dominito@man.poznan.pl 

 

Artykuły nie mogły być wcześniej nigdzie publikowane ani nie podlegają procesowi 

wydawniczemu w innym piśmie. 

Tekst główny oraz tabele powinny zostać przygotowane jako oddzielne pliki w formacie 

MSWord (doc lub docx). Pliki ilustracji prosimy przesyłać także jako odrębne pliki (jpg lub 

tif).  

W celu przeprowadzenia procesu wydawniczego wymagana jest zgoda autora zgłaszającego 

(autora korespondencyjnego) na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu prosimy o 

zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej „Rocznika Polskiego Towarzystwa 

Dendrologicznego” oraz zaakceptowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (dostępne na stronie internetowej „Rocznika”). Autor korespondencyjny działa w 

imieniu wszystkich autorów artykułu i jest zobowiązany do dostarczenia wydrukowanej i 

podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkich autorów pracy, 

najlepiej w formie elektronicznej (np. skanów w formie plików pdf). 

Artykuły po wstępnej ocenie redakcyjnej kierowane są do przynajmniej dwóch recenzentów. 

Jeśli ich ocena pracy jest pozytywna, autor wyznaczony do korespondencji zobowiązany jest 

do odesłania w ciągu 30 dni poprawionej wersji pracy oraz wyczerpującej odpowiedzi na 

pytania, sugestie i uwagi recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo do dodatkowej oceny 

poprawionego artykułu, zwłaszcza w przypadku rozbieżności opinii recenzentów. W 



przypadku zaakceptowania pracy do druku jest ona poddawana dalszej edycji we współpracy 

z autorem. Autor korespondencyjny otrzymuje ostateczną wersję pracy do akceptacji przed 

drukiem. 

„Rocznik” ukazuje się w końcu danego roku kalendarzowego. Artykuły do niego kierowane 

przyjmowane są w trybie ciągłym, jednak ze względu na tryb prac redakcyjnych materiały 

nadsyłane po 31 października danego roku mogą być rozpatrywane jako propozycje do 

numeru z roku następnego. 


