Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport

p-ISSN: 0209-3324
e-ISSN: 2450-1549
DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst
Web site: / Strona internetowa:
http://sjsutst.polsl.pl

If you cannot review and return this manuscript within 30 days, please return it immediately without
comments. Thank you for your assistance / Jeśli nie może Pan(i) wykonać recenzję i oddać
w ciągu 30 dni, prosimy o odesłanie formularza bez komentarza. Z góry dziękujemy
Review Sheet / Formularz Recenzji
Title of article: / Tytuł artykułu:

Please respond to the following questions: / Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1.

2.

3.

4.

5.

Is this a new and original contribution to
the literature in this field? / Czy jest to
oryginalne opracowanie wśród publikacji
z tego zakresu?
Is the organization of the paper
satisfactory? / Czy układ opracowania jest
zadowalający?
Are the length of the paper appropriate to
the content? / Czy objętość opracowania
jest adekwatna do jego treści?
Is the language and presentation clear to
readers familiar with the field? / Czy język
oraz sposób przedstawienia wyników jest
jasny dla czytelnika?
Do the used notation and nomenclature
meet the standards determined in the area
with which the paper deals? / Czy
oznaczenia oraz terminologia odpowiadają
standardom z określonej dyscypliny nauki?

Yes /
Tak

No /
Nie

No opinion /
Brak zdania

See comments
/ Zobacz uwagi









































6.

7.

8.

9.

10.

Does the interpretation of the results and
conclusions sound logical and justifiable in
your opinion? / Czy interpretacja wyników
oraz wnioski są logiczne i uzasadnione?
Does the abstract contain sufficient and
useful information? / Czy streszczenie
zawiera wystarczające oraz użyteczne
informacje?
Does the title of the paper sufficiently and
clearly reflect the content? / Czy tytuł
artykułu jest zrozumiały I odpowiada jego
treści?
Are all the illustrations and tables
necessary and acceptable? / Czy rysunki
i tabele są potrzebne oraz odpowiednie?
Final recommendation (to publish paper). /
Wniosek końcowy (rekomendacja do celów
wydawniczych).
Paper / Praca:
accepted /
accepted with minor
przyjęta
changes (no repeated review
required) / przyjęta z małymi
zmianami (nie wymaga
ponownej opinii Recenzenta)





Yes /
Tak

No /
Nie

No opinion /
Brak zdania

See comments
/ Zobacz uwagi

































accepted with major
changes and repeated
review required /
przyjęta z dużymi
zmianami i wymaga
ponownej opinii
Recenzenta

rejected (please
include written
justification) /
odrzucona (proszę
uzasadnić)





If necessary, / Jeśli konieczny,
list your detailed comments to support the responses you gave above on a separate sheet /
użyj dodatkowego formularza dla szczegółowego komentarza do udzielonych powyżej odpowiedzi
Reviewer / Recenzent
(confidential/poufne):
Academic title, name and surname: / Tytuł naukowy, imię i nazwisko:

Affiliation: / Afiliacja:

…………………….………………………….
Signature* / Podpis*
*

Execution of review means sign a declaration of lack of conflict of interests (direct personal relations,
professional subordination, direct scientific cooperation over the last two years preceding the preparation of
the review) / Wykonanie recenzji oznacza podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów (bezpośrednie
relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch
lat poprzedzających przygotowanie recenzji)

