WARUNKI I TRYB ZGŁASZANIA PRAC DO WYDAWNICTWA PK
Wskazówki dla autorów (pracowników Politechniki Krakowskiej)

Działalność edytorska Wydawnictwa PK obejmuje 3 grupy publikacji:
1. WYDAWNICTWA NAUKOWE
a) Monografie i Zeszyty Naukowe ukazujące się w 8 seriach:
–
–
–
–
–
–
–
–

Architektura,
Inżynieria Elektryczna i Komputerowa,
Inżynieria i Technologia Chemiczna,
Inżynieria Lądowa,
Inżynieria Środowiska,
Mechanika,
Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne,
Podstawowe Nauki Techniczne (w zależności od tematyki: Matematyka/Fizyka/Informatyka).

W sekcji „Monografia” publikowane są opracowania wyników badań, publikacje związane
z uzyskaniem awansu naukowego, prace na bazie doktoratu (poszerzenie i zmiana treści o
30%), oraz prace zbiorowe (maks. Liczba autorów: 3).
Pracę należy dostarczyć w jednym egzemplarzu wraz z płytą CD-R.
Minimalna objętość pracy – ok. 6 ark. wyd. (tj. ok. 120 stron w formacie B-5, czcionka Times
New Roman, 11 p., interlinia pojedyncza). W przypadku prac zbiorowych rozdział w
monografii powinien wynosić min. 0,5 ark. wyd.
Pracę kieruje się do redaktora naukowego i dwóch recenzentów spoza uczelni.
Wymagane są streszczenia w j. polskim i w dwóch językach obcych wraz z przetłumaczonym tytułem pracy. Obowiązuje jednolity wzór okładki dla danej serii.
b) Książka naukowa
Ten typ publikacji obejmuje dorobek naukowy samodzielnych pracowników uczelni.
Pracę należy dostarczyć w jednym egzemplarzu wraz z płytą CD-R.
Objętość pracy – ok. 10–20 ark. wyd.
Pracę kieruje się do redaktora naukowego i dwóch recenzentów spoza uczelni.
Autor może zgłaszać sugestie dotyczące formatu, szaty graficznej książki oraz okładki.
Nie są wymagane streszczenia.
c) „Czasopismo Techniczne” ukazujące się w 7 seriach:
–
–
–
–
–
–
–

Architektura,
Budownictwo,
Chemia,
Elektrotechnika,
Mechanika,
Środowisko.
Nauki Podstawowe (w zależności od tematyki: Matematyka/Fizyka/Informatyka).

Artykuły (wcześniej zgłoszone do planu wydawniczego) należy dostarczyć na płycie CD-R
lub mailem.
Objętość artykułu – do 1 ark. wyd. (tj. ok. 20 stron).
Artykuł kieruje się do dwóch recenzentów (jednego z Polski i jednego z zagranicy).
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Wymagane są:
– tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
– słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
– streszczenia w języku polskim i angielskim (abstract).
2. WYDAWNICTWA DYDAKTYCZNE
Podręczniki i pomoce dydaktyczne
Podręcznik należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach wraz z plikiem elektronicznym.
Pomoc dydaktyczną
elektronicznym.

należy

dostarczyć

w

jednym

egzemplarzu

wraz

z

plikiem

Objętość podręcznika – do 20 ark. wyd.
Objętość pomocy dydaktycznej – do 10 ark. wyd.
Pracę kieruje się do dwóch recenzentów/jednego recenzenta:
– w przypadku podręcznika – dwóch recenzentów spoza Uczelni,
– w przypadku pomocy dydaktycznej – jeden recenzent, samodzielny pracownik PK.
W podręczniku wymagane jest streszczenie w języku angielskim wraz z przetłumaczonym
tytułem pracy.
3. WYDAWNICTWA INNE
Wydawnictwa specjalne, (poza seriami), naukowe
wspomnieniowo-historyczne, katalogi wydawnicze.

recenzowane,

okolicznościowe,

Uwagi ogólne
Za poziom merytoryczny publikacji są odpowiedzialne dwa kolegia: Kolegium Redakcyjne
Wydawnictw Naukowych oraz Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Dydaktycznych, powoływane
przez JM Rektora na okres odpowiadający kadencji władz PK.
Przewodniczącym Kolegiów Redakcyjnych jest Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Tadeusz
Tatara
Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Naukowych PK 2016–2020
Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
Redaktorzy Sekcji Wydziałowych:
Redaktor serii Architektura – dr hab. inż. Mateusz Gyurkovich
Redaktor serii Inżynieria Elektryczna i Komputerowa – dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
Redaktor serii Inżynieria Lądowa – prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
Redaktor serii Inżynieria Środowiska – dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK
Redaktor serii Inżynieria i Technologia Chemiczna – dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
Redaktor serii Mechanika – dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK
Redaktor serii Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne – dr hab. Eugeniusz
Szumakowicz, prof. PK
Redaktor serii Podstawowe Nauki Techniczne – prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
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Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Dydaktycznych PK 2016–2020
Przewodniczący – prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Redaktorzy Sekcji Wydziałowych:
Wydział Architektury – dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej – dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK
Wydział Inżynierii Lądowej – dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK
Wydział Inżynierii Środowiska – dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej – dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK
Wydział Mechaniczny – prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek.
Wydawnictwo PK publikuje tylko prace oryginalne i przeglądowe, dotychczas nigdzie niepublikowane.
Wszelkie opracowania o charakterze naukowym i dydaktycznym podlegają recenzji. Za treść
innych odpowiadają ich autorzy.
Prace są recenzowane przez recenzentów wyznaczonych przez odpowiednie Kolegium
Redakcyjne. Pracę wraz z odpowiednimi drukami umowy kieruje do recenzenta wyłącznie
Wydawnictwo PK. Niedopuszczalne jest wysyłanie pracy do recenzenta przez autora.
Autorom prac opublikowanych przez Wydawnictwo PK przysługują bezpłatne egzemplarze
autorskie w liczbie egzemplarzy odpowiadającej wartości nieprzekraczającej 100,00 zł (wg ceny
jednostkowej publikacji), zgodnie z zawartą umową wydawniczą.
Materiały znacznie przekraczające normy objętości będą przyjmowane do druku pod warunkiem
uzyskania przez autora zgody odpowiedniego Kolegium Redakcyjnego oraz po uzyskaniu
pisemnego potwierdzenia źródła sfinansowania wydania.
Wydawnictwo PK przystępuje do wydania publikacji na podstawie sporządzonej umowy
wydawniczej z autorem.
Prace do publikacji należy składać w siedzibie redakcji Wydawnictwa PK na ręce sekretarza
odpowiedniej sekcji.
Szczegółowe wskazówki techniczne, dotyczące przygotowania prac (tekstu, wzorów, materiału
ilustracyjnego) składanych w WPK są dostępne na stronie internetowej www.wydawnictwo.pk.edu.pl

Warunki konieczne do opublikowania pracy
1. Zgłoszenie pracy do planu wydawniczego wydziału na dany rok. W przypadku pozycji nie
ujętej w planie wydawniczym należy dostarczyć pisemną zgodę dziekana na sfinansowanie
kosztów wydania (recenzje, druk, ewentualne honorarium autorskie).
2. Uzyskanie pozytywnych recenzji.
3. Przygotowanie przez autora poprawionej, zgodnie z uwagami recenzentów, ostatecznej
wersji pracy.
4. Wykonanie korekty autorskiej.
5. W przypadku wstępnej kalkulacji przewyższającej zaplanowaną przez wydział kwotę na
wydanie publikacji konieczne jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia pokrycia kosztów
wydania z dodatkowych źródeł finansowania.
6. Wykonanie opracowania redakcyjnego (skład i łamanie, korekta tekstu).
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Wydawanie drukiem materiałów konferencyjnych
Organizatorzy konferencji naukowych, którzy zamierzają wydać drukiem materiały
konferencyjne lub pokonferencyjne, zarówno te zgłoszone do planu wydawniczego wydziału,
jak i finansowane ze środków własnych konferencji, są zobowiązani do wskazania osoby
upoważnionej do reprezentowania wszystkich uczestników konferencji w zakresie podpisania
stosownych umów z Wydawnictwem PK na podstawie posiadanych upoważnień.
Uczestnicy konferencji, nie pobierający wynagrodzenia z tytułu wydania drukiem referatu
konferencyjnego, muszą złożyć oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu praw majątkowych
Politechnice Krakowskiej. Organizatorzy konferencji takie oświadczenia powinni posiadać przed
złożeniem materiałów do druku i podpisaniem umowy wydawniczej z Wydawnictwem
Politechniki Krakowskiej.
Materiały konferencyjne wydawane w wydawnictwach seryjnych WPK podlegają recenzji.
Zmiana szaty graficznej danego wydawnictwa seryjnego jest możliwa po uzyskaniu zgody
Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Naukowych.
Wydawanie drukiem materiałów konferencyjnych jest możliwe tylko w przypadku dostarczenia
wszystkich materiałów przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem konferencji.

Wydawanie publikacji finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Podręczniki oraz materiały finansowane z kosztów Kapitału Ludzkiego (POKL) powinny zostać
oznaczone jako takie w Planach wydawniczych (poprzez wskazanie źródła finansowania, czyli
nazwy i numeru projektu). Ponadto w kosztach wydania publikacji, oprócz kosztów recenzji,
honorarium autorskiego i druku, muszą się znaleźć koszty składu i łamania pracy, opracowania
redakcyjnego i projektu okładki.
Publikacje wydawane w ramach POKL z numerem ISBN podlegają ustawie z dnia 7 listopada
1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Autorzy spoza uczelni
Autorzy spoza uczelni są zobowiązani do podpisania z Politechniką Krakowską stosownych
umów o wykonanie usługi wydania publikacji, sporządzonych na podstawie obowiązującego
cennika usług dla klientów zewnętrznych (recenzje, honoraria, weryfikacja językowa, adiustacja,
korekta, skład komputerowy, druk itp.).
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