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INFORMACJE DLA AUTORÓW 

1. Prace Naukowe AJD w Częstochowie – seria „Kultura Fizyczna” ukazują się jako półrocznik. 
Publikacje powinny dotyczyć problemów badawczych, którymi zajmują się nauki o kulturze fi-
zycznej (historia, teoria i socjologia kultury fizycznej, problemy rozwoju fizycznego, sprawno-
ści i wydolności fizycznej, zdrowia i edukacji prozdrowotnej). 

2. Publikujemy prace eksperymentalne, przeglądowe, doniesienia i artykuły polemiczne – w języ-
ku polskim i językach obcych, po uzyskaniu pozytywnej recenzji.  

3. Procedura recenzowania materiałów autorskich publikowanych w Pracach Naukowych Aka-
demii im. Jana Długosza w Częstochowie ,,Kultura Fizyczna” jest dostosowana do wytycznych 
MNiSW ,,Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz ,,Kodeksu Etyki Pracow-
nika Naukowego”. Pierwszym etapem recenzowania nadesłanych prac jest recenzja wstępna 
dokonywana przez redakcję czasopisma. Na tym etapie praca poddawana jest ocenie pod 
względem jej zgodności z profilem czasopisma, zachowania wymogów redakcyjnych obowią-
zujących w wydawnictwie oraz ogólnej poprawności językowej. Tekst spełniający wymogi re-
cenzji wstępnej otrzymuję kod identyfikacyjny i zostaje skierowany do dwóch recenzentów bę-
dących specjalistami z zakresu nauk o kulturze fizycznej. Zgodnie z zasadą „double-blind 
review process”, recenzenci, jak i autorzy pozostają wobec siebie anonimowi. Recenzenci swo-
ją opinię o pracy przedstawiają wypełniając formularz recenzji. 

4. Redakcja ,,Kultury Fizycznej” dbając o rzetelność w nauce wdraża zapory ,,ghostwriting” oraz 
,,guest authorship”. Autorzy są zobowiązani do przedstawienia oświadczenia dotyczącego rze-
telności nadesłanych prac, a w przypadku artykułów opracowanych przez kilku autorów do 
ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie pracy. Wszelkie wykryte przypadki nie-
rzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmio-
tów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów na-
ukowych itp.). 

5. Autor artykułu jest zobowiązany poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, 
jeżeli nadesłana praca powstała dzięki dofinansowaniu instytucji naukowo-badawczych, stowa-
rzyszeń lub innych podmiotów („financial disclosure”). 

6. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 15 stron (w tym tabele, wykresy, przypisy, 
bibliografia). Dokument powinien być napisany w formacie A4 standardowego maszynopisu 
(1800 znaków na stronie, marginesy: górny i dolny – 25 mm, lewy – 35 mm). Zaleca się stoso-
wanie kroju Times New Roman, 12 punktów, odstęp 1,5 wiersza. 

7. Pracę należy przesłać w wersji elektronicznej w edytorze Word 6.0 lub Word 7.0 (w formacie 
doc) z dwoma egzemplarzami wydruku. Praca powinna zawierać: a) imię i nazwisko autora lub 
autorów; b) tytuł naukowy oraz afiliację; c) tytuł publikacji; d) streszczenie pracy; e) słowa 
kluczowe pracy; f) dodatkowo w języku angielskim: tytuł pracy, streszczenie, słowa kluczowe 
(1⁄2 strony); 7) adres kontaktowy, nr telefonu, e-mail. 

8. W razie umieszczenia w pracy rycin, tabel itp. pochodzących z opracowań zamieszczanych 
w innych czasopismach lub publikacjach książkowych, autor ma obowiązek uzyskania zgody 
na ich wykorzystanie. 

9. Tabele i materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie) należy zamieścić w osobnych pli-
kach i dokładnie opisać. Miejsca ich wstawienia zaznaczyć na prawym marginesie wydruku 
tekstu. 
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a) Stopień pisma w tabeli powinien wynosić 9 p, zaś szerokość tabeli nie może przekraczać 
125 mm. Nie stosuje się innego formatowania tabeli niż siatka. Tytuł umieszcza się nad ta-
belą. Przypisy do tabeli umieszcza się bezpośrednio pod nią. W tabeli nie zostawia się pu-
stych rubryk. 

Obowiązują następujące znaki umowne: 
pauza (—) – zjawisko nie występuje 
zero (0) – zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogą być wyrażo-

ne uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi 
kropka (.) – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych 
znak x – wypełnienie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe 
„w tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy 
b) Wykresy należy sporządzać za pomocą programów Microsoft Office (Excel, Microsoft Graph). 

Szerokość wykresu nie może przekraczać 125 mm. Numer i tytuł wykresu zapisuje się nad 
wykresem. Wykresy sporządzane innymi programami i wklejane jako rysunki, muszą speł-
niać następujące kryteria: 

– minimalna rozdzielczość to 300 dpi, 
– dane i opisy zamieszczone na wykresie muszą być zapisane Times New Roman w stopniu 9 p. 
– nie należy projektować trójwymiarowych wykresów, które będą nieczytelne; zaleca się wy-

kresy czarno-białe (desenie), jednowymiarowe, 
– nie stosuje się obramowań pola wykresu, ani obramowań legendy, 
– nie stosuje się tła innego niż białe, 
– nie powtarza się tytułu wykresu ani zapisu „Źródło:...” na obszarze kreślenia. 
c) Wielkość ilustracji musi być dostosowana do formatu B5. Minimalna rozdzielczość ilustra-

cji to 300 dpi. 
10. Zasady opisów bibliograficznych: 

a) w części pierwszej, z zakresu humanistycznych i teoretycznych podstaw kultury fizycznej, 
należy stosować przypisy dolne; obowiązuje alfabetyczny układ bibliografii (pozycje bi-
bliografii nie są numerowane); 

– przykładowe przypisy: J. Nawrocki, J. Mrzygłód, W szczęku stalowych kling, Warszawa 
1957, s. 114–119; Z. Dziubiński (red.), Kultura somatyczna kleryków, Warszawa 1996, s. 18; 
M. Ponczek, Związki Kościoła Katolickiego z „Sokołem” Ziemi Łódzkiej do 1939 r., [w:]  
A. Nowakowski (red.), Studia z historii i organizacji kultury fizycznej, Częstochowa 1997; 
J. Konopnicki, Wychowanie fizyczne w gimnazjum wołyńskim, „Kultura Fizyczna” 1956, nr 3, 
s. 175–177. 

– przykładowe opisy bibliograficzne: Barabasz S., Wspomnienia narciarza, Zakopane 1914; . 
Mroczko L. (red.), Maków Podhalański, Kraków 1978; Chełmecki J., Wilk S., Wybrane 
czynniki społeczno-polityczne kształtowania modelu organizacyjnego kultury fizycznej w Pol- 
sce Ludowej, [w:] Wybrane problemy organizacji kultury fizycznej w Polsce. Z warsztatów 
badawczych, Warszawa 1987; Hądzelek K., Wychowanie fizyczne na ziemiach polskich 
przed odzyskaniem niepodległości, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, nr 4. 

b) w części drugiej numer pozycji bibliograficznej podajemy w nawiasie kwadratowym we-
wnątrz tekstu głównego; obowiązuje alfabetyczny układ bibliografii (pozycje bibliografii są 
numerowane w nawiasach kwadratowych). 

– przykładowe opisy bibliograficzne: [1] Arska-Kotlińska M., Bartz J., Wieliński D. (2002): 
Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne. AWF Poznań; [2] De- 
nisiuk L. (1969): Opis testów motorycznych oraz metody przeprowadzania prób i oceny wy-
ników. [w:] Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. PZWS. 
Warszawa, 74–83. 

11. Termin składania prac do kolejnych zeszytów upływa 31 stycznia (pierwszy półrocznik)  
i 31 maja (drugi półrocznik) 2014 r. 
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Prace należy nadsyłać na adres redaktora naczelnego, redaktorów naukowych i sekretarza Zeszytu: 
Eligiusz Małolepszy (e.malolepszy@ajd.czest.pl) 
Joanna Rodziewicz-Gruhn (j.rodziewicz@ajd.czest.pl) 
Arkadiusz Płomiński (a.plominski@wp.pl) 
Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki 
al. Armii Krajowej 13/15 
42-200 Częstochowa 
tel. (34) 365-59-83 

 
Redaktorzy naukowi informują, że każdy zeszyt naukowy będzie umieszczany również na 

stronie internetowej Biblioteki Głównej AJD w Częstochowie, w wersji elektronicznej. 
 


