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WYTYCZNE DLA AUTORÓW – KWARTALNIK „BITP. BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA”

Maszynopis
Artykuły prosimy przesyłać w wersji elektronicznej w formacie Word. Redakcja przyjmuje do druku oryginalne
artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków oraz z praktyki dla praktyki.
Maszynopis w języku polskim, angielskim lub rosyjskim nie powinien przekraczać 22 stron (format A4, Times New
Roman 12 pkt., interlinia 1,5), pisany bez podziału na kolumny (łącznie 40 000 znaków razem ze spacjami).
Definicje typów artykułów
A. Oryginalny artykuł naukowy – opisane są w nim wyniki dotychczas niepublikowanych badań
i eksperymentów naukowych autora lub bezpośrednio mu podlegającego zespołu naukowego, nowych w stosunku
do dotychczasowej wiedzy i dorobku w danej dziedzinie, stanowiących oryginalny wkład w światową naukę.
Publikacje naukowe są zazwyczaj naukowym źródłem pierwotnym.
B. Doniesienie wstępne (komunikat z badań) – opisane są w nim wstępne, ale już na tym etapie obiecujące
wyniki prowadzonych, lecz jeszcze nieukończonych badań;
C. Artykuł przeglądowy – opisuje obecny stan wiedzy w danym obszarze tematycznym, czasem przy
uwzględnieniu kontrowersyjnych lub spornych kwestii, zawiera opis zarówno teoretyczny, aktualną i właściwie
dobraną literaturę źródłową, jak i praktyczny aspekt zagadnienia; autor powinien uwzględnić nierozwiązane w danej
kwestii problemy.
D. Studium przypadku – analiza zdarzeń rzeczywistych – artykuł zawiera opis zdarzenia lub przypadku
(jednego lub kilku), ciekawego z naukowego lub praktycznego punktu widzenia; analizę tego zdarzenia, dyskusję
opartą na najnowszym piśmiennictwie oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.
E. Z praktyki dla praktyki – podstawą tego artykułu są doświadczenia związane z prowadzonymi akcjami
ratowniczym lub innymi praktykami stosowanymi w ochronię przeciwpożarowej, z których wnioski mogą mieć
zastosowanie praktyczne w innych tego typu przypadkach.
Abstrakty ustrukturyzowane
Artykuł zgłaszany do redakcji musi być poprzedzony dwujęzycznym abstraktem ustrukturyzowanym według
jednego z poniższych przykładów. Artykuły z abstraktem nieustrukturyzowanym krótsze niż 2400 znaków ze
spacjami nie będą kwalifikowane przez redakcję do procesu recenzyjnego.
1. Struktura abstraktu dla oryginalnego artykułu naukowego/doniesienia wstępnego
•
•
•
•

Cel – hipotezę postawioną powinien jasno przedstawiać w artykule;
Projekt i metody – narzędzia i metody użyte w badaniach;
Wyniki – rezultaty badań;
Wnioski – w odniesieniu do hipotezy oraz możliwe kierunki przyszłych badań.

2. Struktura abstraktu dla artykułu przeglądowego/studium przypadku – analiza zdarzeń
rzeczywistych
•
•
•
•

Cel – główne pytania postawione w artykule
Wprowadzenie – kontekst/tło przedstawionego w artykule zagadnienia/problemu/zdarzenia
Metodologia – użyte do omówienia/analizy tematu metody/narzędzia
Wnioski – główne wnioski wynikające z analizy przeglądowej/analizy zdarzenia rzeczywistego
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3. Struktura abstraktu dla artykułu z praktyki dla praktyki





Cel – główne pytania postawione w artykule
Wprowadzenie – kontekst/tło przedstawionego w artykule zagadnienia/problemu
Wnioski – główne wnioski wynikające z artykułu i ich znaczenie dla dziedziny
Znaczenie dla praktyki – przedstawienie sugerowanego wykorzystania dla praktyki

Jeśli artykuł nie pasuje do żadnej z powyższych struktur, należy użyć odpowiednio podobnej struktury. Autorzy
mają obowiązek podania informacji, jaki rodzaj artykułu przesyłają do redakcji (oryginalny artykuł naukowy, artykuł
przeglądowy, doniesienie naukowe, studium przypadku – analiza zdarzeń rzeczywistych lub z praktyki dla praktyki),
oraz wstępnie kwalifikują artykuł do jednego z działów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rozdział autorski*
Postacie pożarnictwa
Organizacja i zarządzanie strategiczne
Nauki humanistyczne i społeczne na rzecz bezpieczeństwa
Partnerstwo dla innowacyjności na rzecz bezpieczeństwa
Badania i rozwój
Certyfikaty, aprobaty i rekomendacje
Technika i technologia
Szkolenia i propagowanie wiedzy
Z praktyki dla praktyki
Studium przypadku – Analiza zdarzeń rzeczywistych

*Do tego rozdziału Komitet Redakcyjny kwalifikuje artykuły szczególnej wagi
Struktura artykułu

A. Struktura oryginalnego artykułu naukowego/doniesienia wstępnego:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1)

Tytuł – w jęz. polskim lub w jęz. rosyjskim (Times New Roman 16 pkt., WERSALIKI) oraz w języku
angielskim (Times New Roman 14 pkt., tekst zwykły)
Abstrakt ustrukturyzowany – cztery akapity z nagłówkami zapisanymi pogrubioną czcionką, około 2500
znaków ze spacjami w jęz. polskim lub rosyjskim (jednak nie krótsze niż 2400) oraz około 2500 znaków
ze spacjami w jęz. angielskim (jednak nie krótsze niż 2400 znaków); Times New Roman 10 pkt.
(W przypadku autorów anglojęzycznych wymagany jest tylko abstrakt w jęz. angielskim).
Słowa kluczowe (w jęz. polskim i angielskim lub w jęz. rosyjskim i jęz. angielskim lub tylko w jęz. angielskim
w przypadku autorów anglojęzycznych, łącznie do 10 wyrazów; Times New Roman 10 pkt.)
Wprowadzenie
Metody
Wyniki
Dyskusja nad metodami i wynikami
Podsumowanie/Wnioski
Literatura
10) Nota biograficzna o autorze/autorach
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B. Struktura artykułu przeglądowego/studium przypadku/z praktyki dla praktyki:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tytuł – w jęz. polskim lub w jęz. narodowym autora (Times New Roman 16 pkt., DRUKOWANY) oraz w
języku angielskim (Times New Roman 14 pkt., tekst zwykły)
Abstrakt ustrukturyzowany – cztery akapity z nagłówkami zapisanymi pogrubioną czcionką, około 2500
znaków ze spacjami w jęz. polskim lub rosyjskim (jednak nie krótsze niż 2400) oraz około 2500 znaków
ze spacjami w jęz. angielskim (jednak nie krótsze niż 2400 znaków); Times New Roman 10 pkt. (W
przypadku autorów anglojęzycznych wymagany jest tylko abstrakt w jęz. angielskim).
Słowa kluczowe (w jęz. polskim i angielskim lub w jęz. rosyjskim i jęz. angielskim lub tylko w jęz. angielskim
w przypadku autorów anglojęzycznych, łącznie do 10 wyrazów; Times New Roman 10 pkt.)
Wprowadzenie
Rozdziały zatytułowane przez autora
Podsumowanie
Wnioski
Literatura
Nota biograficzna o autorach

Literatura
Odwołania do literatury umieszcza się na końcu artykułu w kolejności pojawiania się w tekście. Przypisy
bibliograficzne należy podawać w jednolitej wersji. Nazwiska i tytuły pisane cyrylicą powinny być podane
w transliteracji zgodnie z normą BGN/PCGN. Zalecane jest odwoływanie się głównie do
publikacji recenzowanych. W przypadku dokładnego cytowania w tekście obok numeru przyporządkowanego
publikacji zamieszczonej w spisie Literatury podaje się również numer strony, z której pochodzi cytat – np.
[2, s. 234]. Cytaty polskojęzyczne należy umieszczać w cudzysłowach, cytaty obcojęzyczne należy pisać kursywą.
Przykłady tworzenia odsyłaczy bibliograficznych w spisie literatury (oparte o system cytowania
Chicago):
Cytowanie książek:
Szczerba K., Bezpieczny dom, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2012.
Rozdział pracy zbiorowej
Suchorab P., Wpływ produktów pochodzenia naftowego na cechy fizyczno-mechaniczne betonu, w: Usuwanie
substancji ropopochodnych z dróg i gruntów, J. Rakowska (red.), Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2012, 37–44.
Cytowanie czasopism
Mizerski A., Piany jako nośniki chemicznych środków neutralizacji skażeń, BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 87–93.
Cytowanie publikacji ze źródeł cyfrowych
Ciekanowski Z., Motywacja a system ocen, BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 29-33 [dok. elektr.]
http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/31/348 [dostęp 2 maja 2013].
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Cytowanie materiałów pokonferencyjnych
Adamiec P., Problemy przy spawaniu i napawaniu części maszyn, w: Technologia maszyn. Zbiór referatów: III

Naukowe Warsztaty Profesorskie – TM '97, II Forum Prac Badawczych'96 - Kształtowanie części maszyn przez
usuwanie materiału, T. Karpiński (red.), Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1997, 23–31.
Cytowanie komunikatów z badań

Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań: Aktualne problemy i wydarzenia, [dok. elektr.]
http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4809, [dostęp 06.05.2013].
Cytowanie ustaw, norm, dyrektyw unijnych
1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2009 r. Nr 12 poz. 68).
2) PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze.
3) Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. dotycząca dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania
kosztów wypadków.
Tabele, ryciny, ilustracje
Podpisy do tabel, rycin i ilustracji oraz treść w tabelach, rycinach i ilustracjach należy podawać w języku, w którym
został napisany artykuł, oraz w języku angielskim.
Tabele należy dodatkowo przygotować w oddzielnym załączniku.
Rysunki należy nadsyłać w formie gotowej do druku jako oddzielne pliki w formacie jpg, png lub tiff (w wysokiej
rozdzielczości i jakości min. 150 dpi, wielkość około 1 MB). Wykresy tworzone w programie Excel (lub w jego
odpowiedniku) należy przesyłać w formacie .xls (format programu Excel).
Artykuły bez elementów graficznych odpowiedniej jakości nie będą przyjmowane do druku. Przy wszystkich
tabelach, rycinach, wykresach, zdjęciach itd. należy podać źródło, z którego pochodzą, lub umieścić informację
„Opracowanie własne”.
Skróty
Rozwinięcia wszystkich użytych w artykule skrótów należy podać w formie wykazu na końcu artykułu.
Autor
W przypisie do nazwiska autora należy podać pełną nazwę instytucji oraz adres korespondencyjny (jak również
adres e-mailowy).
Autorzy proszeni są o załączenie krótkiej noty biograficznej (ok. 50 słów). Jeśli artykuł ma więcej niż jednego autora,
należy podać udział procentowy poszczególnych osób w powstaniu artykułu oraz zakres wkładu merytorycznego
(zob. współautorstwo artykułu)
Redakcja zobowiązuje się do zachowania poufności informacji dotyczących szczegółowych danych osobowych
autorów i recenzentów.
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Współautorstwo artykułu
Zgodnie z definicją współautorstwa zawartą w publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Rzetelność
w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej” to pojęcie należy rozumieć w następujący
sposób:
Współautor to każdy, kto napisał niewielki nawet jego fragment, wniósł twórczy wkład w jego koncepcję lub układ,
brał udział w projektowaniu badań naukowych, których wynikiem jest dany utwór. Współautorem nie jest osoba,
która wykonywała czynności administracyjne związane z pracą nad stworzeniem dzieła naukowego (np. szef
placówki naukowej, osoba pozyskująca środki do badań, osoba zbierająca dane lub wykonująca obliczenia
statystyczne). Prawa do współautorstwa nie nabywa również konsultant, dzielący się swą wiedzą.
W związku z powyższym Redakcja zobowiązuje autorów do podawania w artykułach wkładu procentowego oraz
wykazywanie zakresu wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu, czyli tzw. atrybucji (autor
koncepcji, założeń, metod) – tę informację należy umieścić w Deklaracji wkładu autorskiego, którą autor załącza
do artykułu przesyłanego do redakcji.
Deklaracja wkładu autorskiego oraz informacja o źródle finansowania znajduje się na stronie internetowej:
http://czytelnia.cnbop.pl/wytyczne-dla-autorow.
Redakcja zobowiązuje również autora/autorów do podania informacji o źródle finansowania badań.
Odpowiedzialność za prawdziwość powyższych danych ponosi osoba przedkładająca artykuł do druku.
Zapora ghostwriting i guest autorship
Mając na uwadze prawdziwość publikowanych danych o wkładzie autorskim w powstanie zgłaszanych do druku
artykułów i by uniknąć zjawisk typu ghostwriting i guest autorship, Redakcja kwartalnika „BiTP. Bezpieczeństwo
i Technika Pożarnicza” zobowiązuje autorów do rzetelnego wykazywania udziału osób trzecich w procesie
powstawania artykułu.
1) Ghostwriting ma miejsce wtedy, gdy wkład w powstanie artykułu wniosła osoba niewymieniona w wykazie
autorów lub w podziękowaniach.
2) Guest autorship zachodzi wtedy, gdy artykuł powstał bez udziału osoby wymienionej w wykazie autorów lub
wniosła ona znikomy wkład w powstanie danej publikacji.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja prosi autorów o ujawnianie wkładu
poszczególnych osób w powstanie artykułu przez podawanie udziału procentowego w przypisie do tytułu artykułu.
W przypadku stwierdzenia zjawisk typu ghostwriting lub guest autorship Redakcja będzie informowała o tym
jednostkę naukową zatrudniającą autora, inne stowarzyszenia, których jest on członkiem, inne ośrodki naukowe
i redakcje czasopism.
Etyka
Dane opublikowane w kwartalniku „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” powinny być oryginalne. Nie należy
przesyłać tekstów, które zostały wcześniej opublikowane w innym czasopiśmie lub monografii. Podawanie
fałszywych danych, plagiaty oraz inne działania, które mogą prowadzić do fałszywych wniosków, są nieetyczne.
Więcej na temat obowiązującej etyki wydawniczej można przeczytać na stronie internetowej:
http://czytelnia.cnbop.pl/wytyczne-dla-autorow.
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System antyplagiatowy
Artykuły nadsyłane do redakcji są poddawane ocenie przez internetowy system antyplagiatowy (Plagiat.pl).
Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z akceptacją faktu, że artykuł może zostać poddany takiej ocenie. Wszystkie
wykryte przypadki nierzetelności naukowej redakcja będzie zgłaszać do odpowiednich organów instytucjonalnych.
Copyright
Autor przesyła do Wydawcy pocztą tradycyjną oświadczenie, w którym przekazuje zbywalne prawa autorskie na
rzecz CNBOP-PIB na wszelkich polach eksploatacji umożliwiających publikowanie i powielanie w wersji drukowanej
i elektronicznej (w tym również na stronie internetowej CNBOP-PIB) oraz na jego publikowanie w innych
zintegrowanych naukowych źródłach informacyjnych z możliwością wglądu, pobierania i zwielokrotniania.
Autor poświadcza również, że praca nie była wcześniej publikowana, nie uczestniczy w innym procesie
wydawniczym, a także nie narusza ona praw autorskich innych osób.
Oświadczenie o oryginalności artykułu oraz o przekazaniu praw autorskich znajduje się na stronie internetowej:
http://czytelnia.cnbop.pl/wytyczne-dla-autorow.
Polityka Open Access
Kwartalnik „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” jest publikowany w darmowym i otwartym dostępie tzn. każdy
użytkownik ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym
pełne teksty artykułów, z zachowaniem praw autorskich ich twórców.
Użytkownik korzysta z zamieszczonych w Kwartalniku artykułów zgodnie z obowiązującymi przepisami
o dozwolonym użytku, podając na kopii utworu informację o źródle i autorze/ach.
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