Wymagania edytorskie
Redakcja przyjmuje oryginalne, nigdzie dotychczas niepublikowane artykuły z zakresu tematycznego
miesięcznika. Akceptowane są prace w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej. Artykuły kwalifikowane są do
druku na podstawie pozytywnej recenzji i możliwości wydawniczych redakcji.
Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną: gospodarkawodna@sigma-not.pl. Redakcja informuje autora
o wyniku recenzji oraz przekazuje mu ewentualne poprawki i sugestie zmian.

Struktura artykułu:
1. Imię i nazwisko Autora/ów, tytuł naukowy/zawodowy, identyfikator ORCID, jednostka organizacyjna,
adres jednostki, adres e-mail (Times New Roman, 12, pogrubione)
2. Tytuł artykułu w jęz. polskim (Times New Roman, 16, pogrubiony, wyśrodkowany)
3. Tytuł artykułu w jęz. angielskim (Times New Roman, 16, pogrubiony, wyśrodkowany)
4. Streszczenie w jęz. polskim – do 600 znaków ze spacjami (Times New Roman, 12)
5. Słowa kluczowe w jęz. polskim — do pięciu (Times New Roman, 12)
6. Wstęp (Times New Roman, 14, pogrubione, wyjustowane do lewego marginesu)
7. Tytuły rozdziałów (Times New Roman, 14, wersaliki, podkreślone, wyjustowane do lewego marginesu)
8. Podsumowanie (Times New Roman, 14, pogrubione, wyjustowane do lewego marginesu)
9. Literatura wg stylu Chicago (Times New Roman, 12)
W przypadku przyjęcia artykułu do druku redakcja dokona tłumaczenia streszczenia oraz słów kluczowych na
jęz. angielski.

Standardy dotyczące treści:












tekst artykułu (około 30 000 znaków) powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12p
marginesy po 2,5 cm
interlinia 1,5
czcionka podstawowa - Times New Roman, 12p
tytuł artykułu - Times New Roman, 16p, pogrubiony
tytuły rozdziałów Times New Roman, 14p, wersaliki, podkreślone
tytuły tabel – u góry, do lewej, Times New Roman, 12p, pogrubione oraz źródło w nawiasie okrągłym,
np. Tab. 1. Wały przeciwpowodziowe (opracowanie własne)
podpisy rysunków i wykresów pod obiektem - Times New Roman, 12p oraz źródło w nawiasie
okrągłym,
np. Rys. 1. Najwyższe stany Wisły w Warszawie (Kot, 1999; Malinowska, 2000; Szpak, 2017)
akapity należy rozpoczynać wcięciem (1,25 cm)
przywoływanie publikacji w tekście – w nawiasie okrągłym nazwisko i rok,
np. (Nowak, 2000)/(Nowak, 2000; Kot, 2010; Malinowska, 1999)

Wymogi dotyczące literatury:
Tworzenie literatury w stylu Chicago podlega następującym regułom:
1. Tytuł „Literatura” jest wyśrodkowany
2. Format bibliografii:
[1] Nazwisko autora publikacji, inicjał imienia/imion. Rok Wydania. „Tytuł”. Czasopismo tom(zeszyt):
strony.
3. Wpisy (pozycje literatury) są ułożone w porządku alfabetycznym
4. Kolejne wpisy są oddalone od siebie o jeden wiersz (wers)
5. Wykaz stron internetowych (linki muszą prowadzić do artykułu) znajduje się na końcu literatury z datą
dostępu ujętą w nawiasie kwadratowym,
np. https://www.sigma-not.pl/czasopisma-22-gospodarka-wodna.html [dostęp: 22.12.2022].
6. Literatura znajduje się na samym końcu całego tekstu
Przykład stylu Chicago dla artykułu naukowego:
autor #1 nazwisko #1 inicjał imienia, autor #2 nazwisko #2 inicjał imienia. rok. „tytuł”. czasopismo tom(zeszyt):
strony.
Kawlewski K., Świtoński E. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów
roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19(1): 37–41.
Przykład stylu Chicago dla książki:
Autor #1 nazwisko #1 inicjał imienia, autor #2 nazwisko #2 inicjał imienia, autor #3 nazwisko #3 inicjał imienia.
Rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Bronowska K., Żywucka-Kozłowska E., Czekan D. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologicznokryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.
Przykład stylu Chicago dla rozdziału w książce:
Autor#1 nazwisko #1 inicjał imienia, autor #2 nazwisko #2 inicjał imienia. Rok. Tytuł rozdziału. W Tytuł książki,
Strony. Wydawnictwo.
Lewandowski R., Kowalski I. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych.
W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, 253–266. Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie.

