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Tytuł artykułu /
The title

Ogólna jakość artykułu / Overall quality of the paper
(proszę zaznaczyć właściwe pole / please tick one of the answers below)
Artykuł nadaje się do publikacji w obecnej formie /
The paper may be published in the present form
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wprowadzeniu istotnych zmian / The paper may be
published after major revisions
Artykuł nie nadaje się do publikacji / Rejection of the
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Treść artykułu / Content of the paper
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