INFORMACJE DLA AUTORÓW
„Polimery” publikują oryginalne prace badawcze o charakterze naukowym i technologicznym, artykuły przeglądowe oraz komunikaty z zakresu: chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych, kauczuku, gumy, włókien
chemicznych, farb i lakierów, ochrony środowiska, a także
komputerowego modelowania procesów chemicznych.
Każdy artykuł jest recenzowany przez co najmniej dwóch
recenzentów (procedura opisana na www.ichp.pl/polimery). Autorzy, przesyłając pracę do Redakcji, wyrażają tym
samym zgodę na proces recenzji.
UWAGI OGÓLNE
Do przesyłanej pracy należy dołączyć oświadczenie
stwierdzające, że materiał prezentowany w pracy nie był
dotąd publikowany ani zgłoszony do publikacji, w całości
lub w części, w żadnym innym czasopiśmie.
Z chwilą przesłania artykułu do Redakcji następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd
wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania
nim i zwielokrotniania dowolną techniką oraz do rozpowszechniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Bez zgody
Wydawcy artykuł nie może być w żadnej postaci reprodukowany ani tłumaczony.
Opublikowanie artykułu z prac doświadczalnych wymaga przesłania do Redakcji zgody na publikację, udzielonej
przez kierowników podmiotów, w których są zatrudnieni
Autorzy. W celu zapobieżenia przypadkom tzw. ghostwriting i guest autorship konieczne jest przesłanie do Redakcji
oświadczenia dotyczącego wkładu poszczególnych autorów
w przygotowanie publikacji oraz podanie źródła jej finansowania.
W przypadku zamieszczenia w zgłaszanym artykule
ilustracji lub innych materiałów chronionych prawem
autorskim Autorzy są zobowiązani do wcześniejszego
uzyskania od pierwszego Wydawcy pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie oraz do poniesienia związanych z tym kosztów, jak również do powołania się na
oryginalne źródło materiału włączanego do publikacji.
Po wstępnej ocenie artykułu przez Redakcję i po akceptacji zgodności tematu z profilem czasopisma artykuł zostaje
zarejestrowany, a numer rejestracyjny przekazany Autorom.
Autorzy odpowiadają za zawartość merytoryczną artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstu,
opracowania redakcyjnego oraz do wprowadzania niezbędnych zmian terminologicznych.
Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej
tekstu w ciągu 48 godzin od chwili jego otrzymania.
PRZYGOTOWANIE TEKSTU ARTYKUŁU
Uprzejmie informujemy, że w przypadku rażącego
odstąpienia od podanych poniżej wytycznych artykuł
nie będzie przyjęty do dalszych etapów procesu wydawniczego.
Wymagania ogólne
Artykuły w języku polskim lub angielskim (tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w obu językach) powinny być przysłane pocztą elektroniczną (pliki Word) na adres Redakcji
(polimery@ichp.pl). Tekst, rysunki oraz schematy reakcji
powinny być zapisane w osobnych plikach. Tekst powinien
być napisany czcionką Times New Roman 12 p., z podwójną
interlinią oraz marginesami (4 cm lewy i 1,5 cm prawy).
Wskazane jest, aby sformatowany tekst nie przekraczał
12 stron maszynopisu. Dłuższe teksty powinny być podzielone na logiczne części, z przeznaczeniem do druku w kolejnych zeszytach czasopisma.
Manuskrypt musi zawierać imiona i nazwiska Autorów
wraz z dokładnym adresem miejsca zatrudnienia, podanym
w języku publikacji oraz adresem poczty elektronicznej
(w przypadku pracy zbiorowej należy wskazać Autora do
korespondencji).

Artykuły stanowiące tzw. przegląd literatury powinny
obejmować opracowanie omawianej tematyki uwzględniające możliwie kompletny zbiór publikacji światowych. Tekst
należy podzielić na części i ewentualnie rozdziały oraz podrozdziały stanowiące zamkniętą całość.
W przypadku publikacji dotyczących prac badawczych
należy zachować następujący układ: wprowadzenie zakończone sformułowaniem celu pracy, część doświadczalna
(opis materiałów, procesów i metod badań), wyniki badań
i ich omówienie, wnioski (podsumowanie) oraz spis cytowanej literatury.
Streszczenie
Streszczenia w języku polskim i angielskim (do 500 znaków) powinny zawierać podstawowe informacje dotyczące
treści artykułu.
Jednostki i symbole
Obowiązuje układ SI. Nazwy polimerów, związków chemicznych, metod pomiarowych itp. mogą być zastąpione
symbolami literowymi, po ich wprowadzeniu po pierwszym
użyciu pełnej nazwy [np. polyurethane (PUR)].
Tabele
Tabele, numerowane kolejno cyframi arabskimi, powinny
być opatrzone tytułami w języku artykułu. Do artykułów
w języku polskim należy dołączyć podpisy w języku angielskim. Tabele należy zamieścić na końcu artykułu.
Równania matematyczne
Równania matematyczne numerowane kolejno cyframi arabskimi należy pisać w tekście (w edytorze równań
programu MS Word), każde od nowego wiersza. Symbole
użyte w równaniach powinny mieć rozmiar i styl zgodny
z zapisem w tekście.
Wzory, równania i schematy chemiczne
Wzory i równania chemiczne powinny być pisane za
pomocą programu ChemWin (czcionka Palatino Linotype
9 pkt, w indeksach 7 pkt, wiązania długości 2 mm).
Wzory chemiczne należy numerować kolejnymi cyframi
rzymskimi.
Równania i schematy chemiczne należy oznaczać dużymi,
kolejnymi literami alfabetu łacińskiego poprzedzonymi słowem schemat (np. Schemat A). Jeżeli szerokość równań przekracza szerokość szpalty (8,8 cm), należy je przenosić w miejscu strzałki lub plusa, a niedające się podzielić – rysować na
szerokości 2 szpalt (maksymalnie 17,6 cm). Odległość między
kolejnymi wierszami równania powinna wynosić 4 mm.
Rysunki (schematy, fotografie i wykresy)
Rysunki powinny mieć szerokość do 8,6 cm, a tylko
w uzasadnionych przypadkach – 17,2 cm. Powinny być
osadzone w dokumentach Word. Zaleca się przesłanie
plików w oryginalnym formacie (preferowane pliki: Excel,
Origin 7.5 i CorelDraw w wersji X5 lub niższej).
Wymagana rozdzielczość fotografii – min. 300 dpi.
Preferowane są wykresy wykonane w programach Excel
lub Origin 7.5. Obszar wykresu powinien być zamknięty
ramką i może zawierać niezagęszczoną siatkę pomocniczą.
Szerokość linii ramki i siatki – 0,5 pkt, a krzywych – 1 pkt.
Opis każdej osi powinien obejmować nazwę wykreślanej
wielkości (rozpoczynającą się dużą literą) lub jej symbol
(zapisany kursywą) i jednostkę (zapisaną po przecinku).
Opisy na schematach, fotografiach i wykresach powinny
być wykonane czcionką Palatino Linotype 9 pkt.
Podpisy rysunków w języku artykułu należy zamieścić
osobno na końcu tekstu (po tabelach). Do artykułów w języku polskim należy dołączyć podpisy w języku angielskim.
Pliki z programów MS Word i MS Excell zawierające wykresy i równania należy przesłać również w formacie PDF.
Literatura
Pozycje literaturowe powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością ich pierwszego powołania w tekście artykułu. Format ich zapisu podają poniższe przykłady.

Artykuł w czasopiśmie:
[numer pozycji] Nazwisko 1. autora, inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 2. autora, inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 3. autora, inicjały imion z kropkami
na końcu, (gdy autorów jest więcej niż trzech dodać i.in.):
pełna nazwa czasopisma, rok wydania, numer tomu, strona
oraz numer DOI.
Przykłady:
[1] Gaina C., Gaina V., Sara M. i in.: Journal of Macromolecular Science, Part A. Pure and Applied Chemistry 1997,
A 34, 2525.
[2] Krijgsman J., Feijen J., Gaymans R.J.: Polymer 2004,
45, 4677.
http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2004.04.038
[3] Nam Ch.K., Yong T.K., Sung W.N. i in.: Polymer Bulletin 2013, 70, 23.
http://dx.doi.org/10.1007/s00289-012-0816-9
Książka:
[numer pozycji] Nazwisko 1. autora inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 2. autora inicjały imion z kropkami na końcu itd.: „Tytuł książki w pełnym brzmieniu w języku powoływanego wydania”, (red. Nazwisko 1. inicjały
imion, Nazwisko 2. inicjały imion itd.), wydawca, miejsce
i rok wydania, numer strony.
Przykłady:
[1] Rabek J.F.: „Polimery. Otrzymywanie, metody badawcze i zastosowania”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, str. 26.
[2] Szymański R.: „Polymer Science: A Comprehensive
Reference”, tom 4, (red. Matyjaszewski K., Möller M.), Elsevier BV, Amsterdam 2012, str. 51.
Patent lub zgłoszenie patentowe:
[numer pozycji] Pat. dwuliterowy kod kraju (wg ISO 3166-1)
numer (rok).
Przykłady:
[1] Pat. JP 1 135 663 (1989).
[2] Pat. EP 330 400 (1989).
[3] Pat. US 1 334 890 (1971).
[4] Zgłosz. pat. PL 393 092 (2010).
Materiały konferencyjne:
[numer pozycji] Nazwisko 1. autora inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 2. autora inicjały imion z kropkami na końcu itd.: „Tytuł pracy w pełnym brzmieniu, w języku
oryginalnym”, Materiały konferencyjne z nazwą konferencji,
miejsce konferencji, data, numer strony.
Przykład:
[1] Kapelski D., Slusarek B., Jankowski B. i in.: „Powder
magnetic circuits in electric machines”, Materiały 14th
International Conference on Advances in Materials and
Processing Technologies, Istambuł, Turcja, 13–16 czerwca
2011, str. 43.
Strony internetowe:
[numer pozycji] link do strony internetowej (data dostępu dzień.miesiąc.rok)
Przykład:
[1] http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/94829?Lang=pl®ion =PL (data dostępu 12.11. 2013)
RAPID COMMUNICATION
Oryginalne prace, wyłącznie w języku angielskim (ok.
4–5 stron sformatowanego tekstu zawierające po 2–3 rysunki lub tabele). Pracom tym umożliwiamy tzw. szybką
ścieżkę druku (ok. 4–5 miesięcy od daty wpływu do Redakcji).
Każdy z Autorów otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz
czasopisma.

