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Instrukcja dla Autorów 

1) Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 
2) Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 

 
1. W czasopismach wydawanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny mogą być publikowane 

oryginalne prace naukowe eksperymentalne oraz teoretyczne z dziedziny techniki rolniczej, ogrodniczej, leśnej oraz dla 

przemysłu spożywczego. 

2. Artykuły skierowane do Redakcji są poddawane recenzji. 

3. Artykuł powinien zawierać: imiona i nazwiska autorów, nazwy instytucji, w której afiliują, tytuł, abstrakt, słowa kluczowe, wstęp 

(wprowadzenie), metodykę, wyniki badań i dyskusję, wnioski, bibliografię (tylko cytowaną literaturę) i streszczenie oraz adresy 

autorów do korespondencji wraz z adresem e-mail (na dodatkowej stronie) a także ORCID ID autorów. 

4. Objętość artykułu – liczba stron 6–8 (A4, po 30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu) wraz z tabelami i rysunkami. Do 
redakcji należy przesłać jeden egzemplarz maszynopisu z jego wersją elektroniczną. 

5. Bibliografia – powinna zawierać wyłącznie publikacje przywołane w tekście, umieszczone w kolejności cytowania, np.: 

[1] Vicente N., Rutkowski J.: Testing of the GPS receiver accuracy from the point of view of application in the multi-task 

machine for watercourses renovation. J. Res. Appl. Agric. Engng, 2011, Vol. 56(4), 178–183. 

[2] Adamczyk F. i in.: Analiza parametrów funkcjonalnych wentylatorów przenośników pneumatycznych do ziarna.  Część 1. 
Wentylator jednostopniowy. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2011, 6, 13–15. 

6. Powołanie się na pozycje bibliograficzne umieszczone w tekście oraz w tabelach i na rysunkach zawiera numer pozycji w 

spisie bibliografii w nawiasie kwadratowym, np.: [1] lub [2, 5, 7–9]. 

7. Równania i inne formuły matematyczne należy numerować w nawiasach okrągłych po prawej stronie. 

8. Prace rażąco odbiegające od powyższych wymagań będą zwracane autorom w celu dokonania niezbędnych poprawek. 

9. Autorzy nie otrzymują honorarium. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości opłat za publikację 

artykułów, w zależności od bieżących kosztów wydawniczych. 

 

Instruction for Authors 

1) Journal of Research and Application in Agricultural Engineering / J. Res. Appl. Agric. Engng 
2) Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna (Agricultural, Horticultural and Forest Engineering) 

 
1. In journals published by Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology there can be published the original 

experimental and theoretical research studies, contributing to scientific knowledge development in the field of agricultural, 

horticultural and forest engineering, as well as for the food industry. 

2. Papers submitted to Editorial Board are being reviewed. 

3. The paper should contain: first name and surname of author(s), authors’ affiliation, title, abstract, key words, introduction, 

material and methods, results and discussion, conclusions, references (cited in the text only) and abstract, and also authors’ 

addresses with e-mail for correspondence (on a separate sheet) and authors' ORCID ID. 

4. Overall length of paper - 6-8 pages (A4, each full page containing 30 lines, each line of 60 characters), including tables    and 

figures. One printed copy should be submitted together with its electronic version. 

5. References – should contain only publications cited in the text, listed in alphabetical order according to authors’ names, e.g.: 

[1] Vicente N., Rutkowski J.: Testing of the GPS receiver accuracy from the point of view of application in the multi-task 

machine for watercourses renovation. J. Res. Appl. Agric. Engng, 2011, Vol. 56(4), 178–183. 

[2] Adamczyk F. i in.: Analiza parametrów funkcjonalnych wentylatorów przenośników pneumatycznych do ziarna.  Część 1. 
Wentylator jednostopniowy. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2011, 6, 13–15. 

6. Citation of references included in the text and also in tables and figures contains number of publication in bibliography in the 

square bracket, e.g.: [1] or [2, 5, 7–9]. 

7. Equations and other mathematical formulas should be numbered in round brackets on the right side. 

8. The papers not conformed to the above requirements will be returned to the author(s) for correcting the manuscripts. 

9. The authors get no fee for publishing of their papers. The Editorial Board reserves the right to introduce in future some 
payments for publishing the papers, depending on current editorial costs. 
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