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INFORMACJA DLA AUTORÓW PRAC DRUKOWANYCH
w �Postêpach Mikrobiologii�

Uprzejmie informujemy PT Autorów PM, i¿ zgodnie z decyzj¹ Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów z dnia 6 lutego 2007 roku zmianie ulegn¹ zasady przyjmowania prac do druku w naszym pi�mie.
Autorzy manuskryptów proszeni s¹ od zeszytu numer 1/2008 o wnoszenie op³at za ka¿dy artyku³ (250 PLN) na
konto Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów:

Bank BPH S.A. 53 1060 0076 0000 3200 0105 5596

Dotychczasowa instrukcja opisana w INFORMACJI DLA AUTORÓW (Post. Mikrobiol., 2007, 46,
73�75 i 79�80) pozostaje bez zmian.

Op³atê mo¿na wnosiæ indywidualnie, wtedy dowód wp³aty jest warunkiem uruchomienia procedury wy-
dawniczej. W przypadku op³aty przelewem (instytucja, fundacja itp.) Autorzy korzystaj¹cy z tej formy p³atno�ci
s¹ zobowi¹zani do z³o¿enia u Sekretarza Redakcji wraz z manuskryptem pisemnego zobowi¹zania siê do
bezzw³ocznej op³aty za publikacjê po otrzymaniu faktury VAT.

Na adres siedziby Zarz¹du PTM: 00-725 Warszawa ul. Che³mska 30/34 nale¿y przesy³aæ zg³oszenia przygo-
towanych do publikacji artyku³ów wraz z danymi do wystawienia faktury VAT (NIP, nazwa i adres instytucji
lub osoby fizycznej) faksem (022) 841-29 49 lub drog¹ pocztow¹. Do zg³oszenia nale¿y do³¹czaæ informacje
zawieraj¹ce tytu³ pracy i nazwisko autora korespondencyjnego oraz ewentualnie kopiê dowodu wp³aty.

Otrzymanie przez Redakcjê pracy wraz z kopi¹ potwierdzenia wp³aty lub zobowi¹zaniem zap³aty jest wa-
runkiem uruchomienia procedury wydawniczej.

W przypadku nie przyjêcia przez Redakcjê do druku pracy zwrot op³aty wraz z korekt¹ faktury dokonany
bêdzie przez ksiêgowo�æ PTM.



INSTRUKCJA DLA AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH
W SUPLEMENTACH DO KWARTALNIKA POSTÊPY MIKROBIOLOGII

W celu u³atwienia publikowania w jednym miejscu artyku³ów o podobnej problematyce, Postêpy Mikrobiologii
wydawaæ bêd¹ w formie suplementów, nastêpuj¹ce prace naukowe:

1. Referaty z sesji plenarnych Zjazdów naukowych, Konferencji naukowych oraz Sympozjów organizowanych
staraniem Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz Komitetu Mikrobiologii Polskiej
Akademii Nauk. Manuskrypt pojedynczego referatu nie powinien przekraczaæ 25-ciu stron i powinien byæ przy-
gotowany wg Informacji dla Autorów Postêpów Mikrobiologii. Ca³o�æ materia³ów przygotowanych do jednego
suplementu nie mo¿e przekraczaæ 150 stron maszynopisu.

2. Streszczenia przyjêtych przez organizatorów referatów oraz doniesieñ prezentowanych na ww. Zjazdach nauko-
wych, Konferencjach oraz Sympozjach. Streszczenie nie powinno przekraczaæ jednej strony maszynopisu i koñ-
czyæ siê nie wiêcej jak trzema pozycjami cytowanego pi�miennictwa.

W suplemencie nie bêd¹ publikowane oryginalne prace do�wiadczalne prezentowane na ww. Zjazdach naukowych.
Prace te po odpowiednim przygotowaniu, zgodnie z instrukcj¹ dla autorów, mo¿na przesy³aæ do Redakcji Polish
Journal of Microbiology (Acta Microbiologica Polonica) lub innego czsopisma naukowego.

Autorzy lub zamawiaj¹cy suplement ponosz¹  pe³ny koszt jego opracowania oraz wydania. Mo¿liwy jest druk
czterech suplementów rocznie. Poniewa¿ materia³y przeznaczone do suplementu nie s¹ opracowywane oraz nie podle-
gaj¹ ocenie Zespo³u Redakcyjnego Postêpów Mikrobiologii, zamawiaj¹cy suplement, tj. osoba upowa¿niona przez
Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów lub Komitet Mikrobiologii PAN, bierze ca³kowit¹ odpowie-
dzialno�æ za redakcjê oraz warto�æ merytoryczn¹ suplementu. Wydanie suplementu powinno byæ poprzedzone jego
akceptacj¹ przez Zespó³ Redakcyjny Postêpów Mikrobiologii.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za tre�æ reklam i og³oszeñ

Oferta Reklamy

Postêpy Mikrobiologii udostêpni¹ w ka¿dym numerze kilka stron (³¹cznie z wewnêtrznymi stronami ok³adek)
reklamie.

Pismo nasze dociera co kwarta³ do kilku tysiêcy odbiorców. S¹ w�ród nich specjali�ci ró¿nych dziedzin mikrobio-
logii, pracuj¹cy jako nauczyciele wy¿szych uczelni, szkó³ �rednich oraz pracownicy naukowi instytutów badawczych,
biotechnolodzy oraz lekarze. Du¿¹ grupê naszego pisma stanowi¹ studenci.

Cena og³oszenia czarno-bia³ego wewn¹trz numeru wynosi:
1/2 strony 250,� z³
ca³a strona 500,� z³
Proponujemy równie¿ og³oszenia kolorowe � cena do uzgodnienia.

Teksty opracowanych graficznie reklam proszê sk³adaæ na adres Redakcji Postêpów Mikrobiologii, 02-007 War-
szawa, ul. Oczki 3, tel. 628 08 22.


