
INFORMACJE DLA AUTORÓW 

Tekst 

 pracę należy dostarczyć w formie elektronicznej i papierowej, 

 plik tekstowy w formacie *.doc (Word 95 lub wyższy ) elektroniczna wersja tekstu powinna być 

wiernym odzwierciedleniem wydruku, 

 w przypadku pracy zbiorowej wymagane jest dostarczenie całej, ujednoliconej pracy w jednym 

folderze (na jednym nośniku elektronicznym), 

 w tekście nie należy stosować pogrubień, kursywy lub podkreśleń 

 w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie  tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów, 

 interlinia 1,5 wiersza, 

 marginesy:  górny- 2,5 cm ; dolny- 2,0 cm ; prawy- 3,0 cm ; lewy- 3,0 cm 

 druk jednostronny, 

 cytowanie literatury odbywa się poprzez podanie w nawiasie nazwiska autora i roku wydania 

pozycji bibliograficznej,  np.: [Kowalski 2002] 

 zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całej pracy, 

 prosimy nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania, 

 ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja), 

 artykuł nie powinien przekroczyć 15-20 stron. 

 

Ilustracje 

 ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, 

 każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy 

(wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie, 

 fotografie - pliki *.tif, *.jpg lub *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych 

wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu; pliki 

gorszej jakości możemy reprodukować wyłącznie w niewielkich rozmiarach, 

 wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Exel, 

 rysunki- w postaci plików *.cdr (wraz z dołączonymi czcionkami) lub kontrastowe + pliki .pdf, 

dobrej jakości oryginały do reprodukcji, 

 tabele mają numerację i tytuł „u góry”, zamieszczone są w tekście, 

np. Tab.1. Tytuł tabeli w języku polskim (bez kropki na końcu) 

 ryciny (wykresy, rysunki, schematy, fotografie, mapy) mają numerację i tytuł „na dole”, 

zamieszczone są w tekście, 

np. Ryc.1. Tytuł ryciny w języku polskim (bez kropki na końcu) 

 każda tabela oraz rycina jest opatrzona źródłem, np. Źródło: Opracowanie własne. 

 nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu, 

 dostarczony nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów. 

 

Artykuł powinien zawierać: 

 w lewym górnym rogu pierwszej strony tekstu imię (imiona) i nazwisko autora (autorów) oraz  

miejsce pracy autora (afiliację), 

 tytuł opracowania w języku polskim i języku angielskim, 

 słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim, 

 abstract w języku angielskim, 

 wstęp, 

 główną treść opracowania (rozdziału), która może być podzielona na zatytułowane 

nieponumerowane części (podrozdziały), 

 literaturę, 

 streszczenie w języku polskim i angielskim. 

Jeżeli artykuł nie będzie spełniać wyż. wym. wymagań edytorskich, Wydawnictwo może zwrócić 

materiały Autorowi i wyznaczyć termin na przygotowanie ich zgodnie z Instrukcją. 

Artykuły są recenzowane. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek i skrótów. 

Materiały nie są zwracane autorom. 

 

 



WZORZEC ARTYKUŁU 

 

Imię i Nazwisko (wyrównanie tekstu do lewej, czcionka Times New Roman 12pkt. , 

pogrubiona)  

Nazwa Uczelni, Instytucji lub Firmy  (wyrównanie tekstu do lewej, czcionka Times New 

Roman 12pkt. , kursywa)  

 

(2 puste wiersze) 

TYTUŁ REFERATU 
(wycentrowany, czcionka Times New Roman 14 pkt, pogrubiona) 

 

(1 pusty wiersz) 

TYTUŁ REFERATU W JĘZYKU ANGIELSKIM 
(wycentrowany, czcionka Times New Roman 14 pkt, kursywa) 

 

(1 pusty wiersz) 
Słowa kluczowe: (wyjustowany, czcionka Times New Roman 10pkt. , pogrubiona) 

Key words: (wyjustowany, czcionka Times New Roman 10pkt. , kursywa) 

 (1 pusty wiersz) 

Abstract. Np. The paper ……………..(w języku angielskim 5-6 zdań) wyjustowany, 

czcionka Times New Roman 12 pkt, słowo Abstract. pogrubione- reszta tekstu bez 

pogrubienia 

 

(2 puste wiersze) 

WSTĘP 

(wycentrowany, czcionka Times New Roman 12 pkt, pogrubiona) 

 

(1 pusty wiersz) 

ROZDZIAŁY 

(wycentrowany, czcionka Times New Roman 12 pkt, pogrubiona) 

Tytuły rozdziałów bez kropki na końcu 

(1 pusty wiersz) 

PODSUMOWANIE/ WNIOSKI 

(wycentrowany, czcionka Times New Roman 12 pkt, pogrubiona) 

 

(1 pusty wiersz) 

LITERATURA 

(wycentrowany, czcionka Times New Roman 12 pkt, pogrubiona) 

Każda pozycja literatury powinna zawierać: nazwisko autora i pierwszą literę jego imienia, 

rok wydania, tytuł artykułu,  skrót nazwy wydawnictwa, miejsce wydania, strony od do. 

 

Np. Kowalski Z. 2007: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, s. 263. (Akapit- Wcięcie specjalne- wysunięcie 0,75cm)  

 
LITERATURA NIEPONUMEROWANA ZESTAWIONA ALFABETYCZNIE WG NAZWISK AUTORÓW 

 (1 pusty wiersz) 

STRESZCZENIE 
<Wcięcie pierwszego wiersza 1,25 cm> zawartość streszczenia (wyjustowany, czcionka Times New 

Roman 12  pkt) 
(1 pusty wiersz) 

SUMMARY  
<Wcięcie pierwszego wiersza 1,25 cm> zawartość streszczenia (wyjustowany, czcionka Times New 

Roman 12  pkt)   Streszczenie w języku angielskim przygotowuje autor  

 
(streszczenie w języku polskim oraz angielskim- max. 1 strona maszynopisu czyli 30 wierszy) 

 


