
REGULAMIN DLA AUTORÓW 
PUBLIKUJĄCYCH NA ŁAMACH ”FARMACJI POLSKIEJ” 
 

"Farmacja Polska" jest organem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Pismo 
zamieszcza artykuły z zakresu farmacji stosowanej, technologii postaci leku, biofarmacji, 
farmakoepidemiologii, farmakoekonomii, farmacji społecznej i historii farmacji jako materiały 
szkoleniowe, artykuły przeglądowe oraz doświadczalne prace naukowe. Ukazują się w nim także 
artykuły na tematy społeczno-zawodowe, sprawozdania ze zjazdów, konferencji i sympozjów 
naukowych, materiały kronikarskie dotyczące życia uczelni, instytucji farmaceutycznych i Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, notatki o jubileuszach pracy zawodowej oraz wspomnienia 
pośmiertne. Publikuje także artykuły dyskusyjne dotyczące praktyki zawodowej, recenzje 
farmaceutycznych wydawnictw naukowych, przeglądy zagranicznego piśmiennictwa zawodowego oraz 
listy czytelników. Utrzymanie wysokiego poziomu pisma jest dla redakcji „Farmacji Polskiej” zadaniem 
priorytetowym.  
 
RODZAJE PUBLIKACJI – OMÓWIENIE  
Artykuły szkoleniowe 
 Materiały te są drukowane w zeszytach „Farmacji Polskiej” opatrzonych podtytułem FARMACJA 
PO DYPLOMIE. Mają ułatwić zapoznanie się z nowościami w naukach farmaceutycznych, być 
pożytecznym, przydatnym w pracy źródłem wiedzy lub jej poszerzeniem, a zwłaszcza służyć do 
szkolenia specjalizacyjnego oraz doskonalenia zawodowego. Artykuły te powinny też ułatwić 
samokształcenie osobom pracujących w aptekach, które nie zawsze mogą przerwać pracę i 
uczestniczyć w kursach. Autorami prac zamieszczanych w FARMACJI PO DYPLOMIE są osoby o 
dużym autorytecie i dorobku naukowym, potrafiące w jasny sposób przekazać swą wiedzę, a tematy 
artykułów – zgodne z programami specjalizacji farmaceutycznych i przydatne zarówno dla uczestników 
kursów szkolenia ciągłego, jak i farmaceutów uzyskujących specjalizacje.  
Artykuły przeglądowe 

Artykuły przeglądowe powinny prezentować aktualny stan wiedzy w określonej dziedzinie nauk 
farmaceutycznych i pokrewnych. Pierwszeństwo mają prace poświęcone postępom farmakoterapii i 
monografie leków współczesnej terapii. Artykuły te mają służyć pogłębianiu wiedzy i powinny być 
interesujące dla szerokiego kręgu farmaceutów. Ich objętość nie powinna przekraczać 15 stron 
maszynopisu znormalizowanego, a cytowane piśmiennictwo powinno dotyczyć ostatnich 5 lat. 
Doświadczalne prace naukowe 
 „Farmacja Polska” publikuje prace doświadczalne wyłącznie z zakresu farmacji stosowanej, 
technologii postaci leku, biofarmacji i farmakoekonomii. Tematyka prac powinna ściśle wiązać się z 
praktycznym wykonywaniem zawodu. O przyjęciu pracy doświadczalnej do druku decyduje pozytywna 
recenzja dokonana na zlecenie redakcji przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalistę w 
danej dziedzinie, toteż maszynopis prac doświadczalnych i załączniki do pracy należy nadsyłać w 2 
egzemplarzach. Objętość prac doświadczalnych nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu 
znormalizowanego, łącznie z materiałem ilustracyjnym. Merytoryczna część artykułu powinna 
uwzględniać następujące elementy opracowania: założenia i cel pracy, materiał i metody, wyniki, 
omówienie oraz wnioski.  
Materiały sprawozdawcze i inne 
 Powinny być zwięzłe i aktualne, to znaczy dotyczyć wydarzeń, które miały miejsce w okresie 
minionych trzech miesięcy. Sprawozdania z dyskusji nie mogą mieć formy szczegółowych 
protokołów, powinny natomiast przedstawiać poruszane problemy i wnioski. Wiadomości z kraju i świata 
nie mogą być informacjami zaczerpniętymi z ogólnodostępnej prasy polskiej.  

 
FORMA MASZYNOPISU 



Wszystkie prace nadsyłane do opublikowania w „Farmacji Polskiej” powinny być przygotowane 
starannie i ze szczególną dbałością o komunikatywność oraz polskie nazewnictwo farmaceutyczne. 
Wszelkie miana i oznaczenia należy podawać w jednostkach SI. Czytelny wydruk pracy powinien 
być jednostronny, na białym papierze formatu A4. Do wydruku trzeba dołączyć dyskietkę (MS Word od 
6.0 do 2000 włącznie). Tekst może być także przesłany drogą elektroniczną pod adresem: 
redakcja@ptfarm.pl.  

Format strony tekstowej (dotyczy to również piśmiennictwa, tabel itd.) powinien być zgodny z 
formatem tzw. maszynopisu znormalizowanego, czyli zawierać 30 wierszy po 60 znaków (1800 
znaków/str.) z interlinią 1,5 wiersza i zaznaczeniem akapitu wcięciem na ok. 1,25 cm. Zastosowane 
skróty oraz terminy naukowe wymagające rozwinięcia lub odsyłacza powinny być objaśnione w tekście 
przy pierwszym ich użyciu.  

Na pierwszej stronie należy podać kolejno: pełne imię i nazwisko autora lub autorów, nazwę 
zakładu, w którym praca została wykonana, tytuł naukowy, pierwszą literę imienia i nazwisko kierownika 
zakładu, tytuł pracy oraz streszczenie w języku angielskim (nie więcej niż 15 wierszy 
maszynopisu). Pod tekstem powinien się znaleźć dokładny adres (z kodem) pierwszego autora 
(służbowy i prywatny) oraz numery telefonu. 

Miejsca, gdzie w artykule powinny się znaleźć ilustracje, należy zaznaczyć odnośnikiem (np. tabela 
1, rycina 1, wzór 1 itd.). Te same dane doświadczalne nie mogą być przedstawiane jednocześnie w 
postaci tabel i wykresów. Powołania na piśmiennictwo należy podać w tekście w nawiasie 
kwadratowym, przy czym numer cytowanej pozycji musi się zgadzać z kolejnością publikacji 
zamieszczonych w rozdziale „Piśmiennictwo”.  

Załączniki do tekstu (tabele, ryciny, chemiczne wzory strukturalne, fotografie i inne) powinny być 
dołączone na oddzielnych arkuszach papieru i opatrzone kolejnym numerem (cyfra arabska), 
odpowiadającym numeracji w maszynopisie. Wielkość tabeli nie może przekraczać arkusza A4. 
Materiał ilustracyjny mogą stanowić dobrej jakości odbitki fotograficzne na błyszczącym papierze, 
wydruki komputerowe (konieczne dołączenie wersji elektronicznej) lub rysunki wykonane starannie na 
kalce technicznej. Na odwrocie każdej ryciny i tabeli należy podać tytuł pracy, kolejny numer i podpis, 
który ma być pod nią zamieszczony. Na odwrocie każdej fotografii powinno znaleźć się nazwisko autora 
pracy, nazwisko fotografa i podpis, który ma być umieszczony pod zdjęciem. Podpisy pod ryciny i 
fotografie powinny także być spisane na osobnej stronicy. Maksymalnie dopuszcza się cztery ryciny, 
tabele lub ich kombinacje. Zalecane jest dołączanie wersji elektronicznej wszystkich ilustracji.  
 
BIBLIOGRAFIA 

Spis piśmiennictwa (UWAGA: NIEPRZEKRACZAJĄCY 20 POZYCJI I OBEJMUJĄCY WYŁĄCZNIE 
LITERATURĘ NAJNOWSZĄ) należy dołączyć na osobnej stronie maszynopisu, w kolejności zgodnej z 
cytowaniem w tekście. Właściwie przygotowana bibliografia powinna być zgodna z polską normą 
PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.  

 
Wzór I – dotyczący książek:  

liczba porządkowa – kropka – nazwisko i pierwsze litery imion autora (lub autorów, rozdzielone 
przecinkami; gdy jest ich więcej niż trzech, nazwiska pozostałych należy zastąpić skrótem „i wsp.” lub „i 
in.”) – kropka – tytuł (kursywą) – kropka – wydanie (liczebniki porządkowe wyrażone cyfrą arabską) – 
kropka – miejsce wydania – dwukropek – nazwa wydawnictwa (może być skrócona) – przecinek – rok 
wydania – kropka – liczba stron – kropka – numer ISSN lub ISBN (obowiązkowy przy powołaniu na 
dokumenty zwarte i ciągłe, fakultatywny przy powołaniu na część tekstu, np. rozdział lub artykuł) – 
kropka.  
Przykład 1 – powołanie na całą książkę: 
1. Włudyka T., Smaga Ł., Smaga M. Podstawy prawa dla farmaceutów. Wyd. 1. Warszawa: Ośrodek 
Informacji Naukowej „Polfa” Sp. z o.o., 2002.  S. 235. ISBN 83-914984-8-4.  
lub  
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1. Włudyka T., Smaga Ł., Smaga M. Podstawy prawa dla farmaceutów. Wyd. 1. Warszawa: OIN „Polfa”, 
2002. S. 235. ISBN 83-914984-8-4.  
Przykład 2 – powołanie na rozdział w książce: 
2. Jachowicz R. Ewolucja regulacji prawnych aptekarstwa polskiego. W: Włudyka T., Smaga Ł., Smaga 
M. Podstawy prawa dla farmaceutów. Wyd. 1. Warszawa: Ośrodek Informacji Naukowej „Polfa” Sp. z 
o.o., 2002.  S. 15-26.  
lub  
2. Jachowicz R. Ewolucja regulacji prawnych aptekarstwa polskiego. W: Włudyka T., Smaga Ł., Smaga 
M. Podstawy prawa dla farmaceutów. Wyd. 1. Warszawa: OIN „Polfa”, 2002. S. 15-26.  
 

Wzór II – dotyczący czasopism:  
liczba porządkowa – kropka – nazwisko i pierwsze litery imion autora (lub autorów, rozdzielone 
przecinkami; gdy jest ich więcej niż trzech, nazwiska pozostałych należy zastąpić skrótem „i wsp.” lub „i 
in.”) – kropka – tytuł artykułu – kropka – nazwisko tłumacza (jeśli występuje) – kropka – tytuł 
czasopisma (kursywą) – kropka – lokalizacja w obrębie dokumentu (miesiąc i rok wydania) – kropka – 
numer tomu (rocznika) – przecinek – oznaczenie zeszytu – przecinek – strony, na których został 
umieszczony artykuł – kropka.  
Przykład 1 – powołanie na artykuł w czasopiśmie:  
3. Stefanik W., Jankowski A. Telitromycyna jako nowy antybiotyk stosowany w zakażeniach dróg 
oddechowych. Farmacja Polska. Marzec 2005. Tom 61, nr 6, s. 255-260.  
Przykład 2 – powołanie na artykuł w materiałach konferencyjnych: 4. Aurimas A. Rozwój aptek w 
Wilnie w okresie formowania się municypalnego systemu ochrony zdrowia (1876-1915). XI Sympozjum 
historii farmacji LITWA 2002 (Poznań – Kowno, 28 kwietnia – 5 maja 2002 r.). Poznań: wyd. Kontekst, 
2002. S. 17-19.  
  

Zasady sporządzania przypisów dotyczących dokumentów elektronicznych reguluje norma PN-
ISO 690-2. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich 
części z grudnia 1999 r.  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 

Do prac pochodzących z jednostek naukowych należy dołączyć pozytywną opinię 
kierownika zakładu lub katedry, z której wywodzi się autor, oraz oświadczenie, że artykuł nie 
został zgłoszony do druku w innym czasopiśmie. Obowiązek opiniowania pracy nie dotyczy 
samych kierowników zakładów lub katedr.  

Z uwagi na ograniczoną objętość czasopisma doświadczalne prace naukowe przyjęte do 
druku są ogłaszane w kolejności wpływu, a niezamówione prace przeglądowe i inne – w miarę 
możliwości ich zamieszczenia. Redakcja ma również prawo nie przyjąć do druku nadesłanych prac 
bez podania powodu. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.  

Nadesłanie tekstu przez autora jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na jego 
publikację oraz z przekazaniem na rzecz Działu Wydawnictw Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego praw wynikających z postanowień Prawa autorskiego. Nadesłanie tekstu oznacza 
również zgodę na honorarium autorskie w wysokości stosowanej przez redakcję „Farmacji Polskiej” dla 
danego rodzaju tekstów, z wyłączeniem prac doświadczalnych, które są publikowane nieodpłatnie. Jeśli 
artykuł ma więcej niż jednego autora, autor główny powinien w oświadczeniu wymienić sposób rozdziału 
honorariów, a ponadto – każdy z autorów – dołączyć opatrzone własnym podpisem oświadczenie do 
celów podatkowych, zawierające pełne dane personalne (imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, 
PESEL, NIP, dokładny adres, adres urzędu skarbowego i numer własnego konta bankowego). Brak 
oświadczenia/oświadczeń będzie traktowany przez Dział Wydawnictw PTFarm jako rezygnacja z 
honorarium autorskiego. 



Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania niezbędnych zmian wynikających z 
opracowania redakcyjnego (adiustacja stylistyczna, zmiana lub dodanie tytułów i śródtytułów, 
wprowadzanie koniecznych skrótów) bez ich uzgadniania z autorami. Z uwagi na cykl wydawniczy 
czasopisma wysyłanie prac do korekty autorskiej jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy w tekście 
wprowadzono znaczące zmiany lub gdy autor wyraźnie to zaznaczy. Niedotrzymanie przez autora 
terminu akceptacji tekstu może spowodować opóźnienie opublikowania pracy.  
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