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ZALECENIA DOTYCZ ĄCE REDAKCJI  

PRACY DYPLOMOWEJ  

 
I.  ZASADY OGÓLNE 
 
Praca dyplomowa: 
 

• jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego 
promotora. Student pisze pracę w okresie trzech ostatnich semestrów studiów, 

 
• powinna posiadać temat związany z kierunkiem kształcenia,  

 
• powinna zawierać wyraźne określenie tematu badawczego (uzasadnienie wyboru 

tematu pracy i cele badawcze, zastosowania wybranej metody badawczej, 
precyzyjne sformułowanie tez). Analiza zagadnień badawczych winna być 
przeprowadzona w kontekście aktualnego stanu badań i danych, oraz kończyć się 
sformułowaniem wniosków na podstawie analiz, 

 
• powinna posiadać odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu (literatury 

zwartej). Szczególna uwaga powinna być zwrócona na jakość zawartych źródeł 
(aktualność, źródło pierwotne), w części teoretycznej nie powinny występować 
cytaty ze stron internetowych do wyjaśniania pojęć, 

 
• powinna być napisana jasnym, logicznym i poprawnym językiem (przed 

złożeniem pracy lub jej części student winien dokładnie przeczytać napisany przez 
siebie tekst, eliminując literówki, błędy stylistyczne czy myśli powtórzone),  

 
• powinna uwzględniać wszelkie reguły właściwe dla opracowań naukowych; 

powinna ją cechować rzetelność wobec poruszanego problemu, prezentowane sądy 
winny być udokumentowane, a metodyka, którą posługuje się autor powinna być 
właściwa i czytelna. Praca dyplomowa musi posiadać spójny merytorycznie tekst - 
kolejne kwestie, wątki powinny wyraźnie wiązać się ze sobą. Musi istnieć między 
nimi merytoryczna i stylistyczna łączność. Tekst pracy nie może być zbiorem 
niepowiązanych między sobą cytatów, 

 
• musi zawierać wyraźnie wydzieloną część praktyczną, będącą wkładem własnym 

studenta. Część teoretyczna musi być zgodna z praktyczną, 
 

• powinna być pisana krótkimi, jasnymi, poprawnie sformułowanymi zdaniami. 
Należy unikać zdań długich o skomplikowanej, niejasnej treści. Nie należy pisać 
tekstów jednym ciągiem, gdy teksty zawierają różne problemy i wątki,  

 
• musi być napisana w formie bezosobowej (np. wyszukano, poddano analizie, 

obliczono, ustalono, przedstawiono, omówiono, zilustrowano) i w czasie 
przeszłym. Nie może zawierać sformułowań informujących o zamierzeniach (np. 
„...spróbuję przedstawić...”, „...chciałbym zacząć od...”). Autor winien przechodzić 
od razu do prezentacji i omówienia wyników swoich badań oraz analiz, 
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• powinna zawierać wnioski prezentowane zarówno w kolejnych rozdziałach, jak 
i w zakończeniu pracy, które powinny stanowić ustalenia własne studenta. 
Wnioski i komentarze muszą być jednoznaczne (nie ogólnikowe) i oparte na 
badanym materiale. Nie są wnioskami: definicje, objaśnienia, zestawienia ustaleń 
faktycznych i statystycznych, 

 
• powinna zawierać 3-4 rozdziały. Tekst poszczególnych rozdziałów musi być 

podzielony na podrozdziały i ewentualnie – jeśli jest taka potrzeba -  na punkty. 
Na końcu rozdziału pożądane jest zamieszczenie akapitu „przejściowego”, 
nawiązującego do zagadnień przedstawionych w następnym rozdziale 
(podrozdziale, podpunkcie), nie może zaś kończyć się rysunkiem lub tabelą,  

 
• powinna posiadać komentarz (interpretację) do każdego rysunku, tabeli, lub też 

wykresu, który powinien uwzględniać m. in. próbę analizy danych w niej 
zawartych, 

 
• powinna uwzględniać zasady określone w Regulaminie Studiów, 

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów (paragrafy 48-56). 
 
 
II.  STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ 

 
Praca powinna składać się z: 
 
1. strony tytułowej (załącznik nr 1), 
 

2. oświadczeń – o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej oraz klauzulę o 
udostępnieniu pracy (załącznik nr 2), 

 

3. spisu treści (załącznik nr 3), 
 

4. wstępu (około 2 strony) zawierającego uzasadnienie podjęcia tematu, cel pracy 
(spójny z tematem pracy oraz jej zawartością), stosowane metody badawcze, 
wykorzystane źródła, opis zawartości poszczególnych rozdziałów, 

 

5. właściwej treści, składającej się z 3 – 4 rozdziałów, z czego przynajmniej jeden 
(pierwszy) musi być rozdziałem teoretycznym, w którym student powinien wykazać 
się znajomością literatury związanej z badanym zagadnieniem,  

 

6. podsumowania/wniosków końcowych (2-3 strony), zawierających syntetyczne 
wnioski oraz ewentualne kierunki dalszych badań, 

 

7. załączników, 
 

8. spisu literatury, 
 

9. spisu tabel, 
 

10. spisu rysunków, 
 

11. spisu załączników. 
 

 
Na pierwszej, tytułowej stronie, wersji drukowanej musi znaleźć się adnotacja promotora o 
przyjęciu pracy potwierdzona własnoręcznym podpisem. 
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III. WYMAGANIA EDYTORSKIE 
 
Maszynopis pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania: 
 
– format arkusza papieru A4,  
 
– czcionka: Times New Roman lub Arial, wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, 
 
– dosłowne cytaty umieszczone w cudzysłowie, zawsze opatrzone odnośnikiem i przypisem, 
 
– odstęp między wierszami w tekście głównym: 1,5 wiersza, 
 
– marginesy: górny, dolny i prawy: 2,5cm; lewy: 3,5 - 4cm (w zależności od grubości pracy), 
 
– stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów), wyjątki: wszelkie tytuły, 
 
– stosować akapity – wcięcia tabulatorem (1,25 cm),  
 
– nie należy stawiać kropek na końcu tytułów, rozdziałów i podrozdziałów, 
 
– na końcu wiersza nie mogą występować pojedyncze litery lub spójniki. Przeniesienie 
spójnika do kolejnego wiersz przy użyciu tzw. „twardej spacji”, (kombinacja klawiszy: Ctrl + 
Shift + spacja); 
 
– wszystkie strony pracy, z wyjątkiem strony tytułowej, powinny być ponumerowane 

(numeracja stron w stopce, u dołu, po prawej stronie),  
 
– przypisy powinny być umieszczone pod tekstem, na dole strony, do której się odnoszą; 

napisane czcionką o rozmiarze: 10 pkt; numeracja ciągła przypisów, 
 

– główne elementy struktury pracy dyplomowej, a więc wstęp, kolejne rozdziały, 
podsumowanie, spis literatury, ewentualne załączniki muszą rozpoczynać się od nowej 
strony, 

 
– wyliczenia pierwszego poziomu powinny rozpoczynać się od cyfry arabskiej (1, 2, 3…), 

drugi poziom powinien rozpoczynać się małymi literami (a, b, c…), zaś następny poziom 
należy rozpoczynać od pauz (−), 

 
Przykład: 

 
Ubezpieczenia dzielimy na: 

1. społeczne: 
a) emerytalne, 
b) rentowe: 

- renta inwalidzka, 
- renta rodzinna, 

c) chorobowe, 
d) wypadkowe, 

2. gospodarcze: 
a) majątkowe, 
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b) osobowe, 
 

– tytuły (każdego stopnia) powinny być krótkie, komunikatywne. Nie mogą być identyczne, 
jak temat pracy. Zawartości rozdziału/podrozdziału musi im odpowiadać. Ranga, rząd, 
stopień ważności tytułu powinny być w tekście zaznaczone (wyróżnione): 

- 1-go stopnia (tytuły rozdziałów) PISAĆ DUŻYMI LITERAMI , bold (pogrubione) 
czcionką Times New Roman , rozmiar czcionki 16, wyśrodkowane, 

- 2-go stopnia, (tytuły podrozdziałów), np. 4.1., tekst jak w zdaniu, bold,  czcionką 
Times New Roman , rozmiar czcionki 14, wyrównane do lewej, 

- 3-go stopnia, (tytuły punktów w podrozdziałach), np. 2.5.1. tekst jak w zdaniu,  
czcionką Times New Roman , rozmiar czcionki 12, wyrównane do lewej. 

 
Przykład: 
 

ROZDZIAŁ I 
 

TYTUŁ ROZDZIAŁU 
 

1.1. Tytuł podrozdziału 
  

– rysunki i tabele nie mogą wychodzić poza obszar tekstu, powinny być wyśrodkowane i nie 
powinny przechodzić na drugą stronę. Numeracja w opisie arabska 1,2,3, ... np. Tabela 1, 
Rysunek 1.  
Zarówno do tabel jak i rysunków muszą być w tekście tzw. zdania wprowadzające, typu „W 
tabeli nr…, na rysunku nr… przedstawiono …”. Poza tym, należy napisać krótką analizę 
danych z tabel oraz układów przedstawionych na rysunku.  
 
Przykłady opisu: 
                 
Tabela 1. Tytuł tabeli (Times, 12, pogrubiony) 
 

(Times, 10)  
  

Źródło: opracowanie własne (Times 10, bez pogrubienia).  
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Rysunek 1. Tytuł rysunku (Times, 12, pogrubiony) 

Źródło: opracowanie własne (Times 10, bez pogrubienia).  
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Uwaga! Należy pozostawić wiersz wolny (Times, 12) pomiędzy tekstem i opisem/źródłem. 
 
– wzory powinny być zapisane w tekście czcionką Times 12, bez pogrubienia, 
wyśrodkowane, opis wzoru poniżej, Times 12, bez pogrubienia. Pomiędzy wzorem, opisem a 
tekstem jeden wiersz odstępu (wielkość czcionki 12) wg przykładu: 
 

MCR = PVr – PVn 
 

gdzie: PVr – wartość teraźniejsza strumienia 
 PVn – wartość teraźniejsza pracy 
 
– zasady zapisu źródeł cytowanych obowiązują zarówno w przypisach, jak i w bibliografii. 
W przypisach podajemy dodatkowo stronę, z której pochodzi cytat albo do której odsyłamy. 
Przywołanie literatury w tekście, następuje przed końcem zdania (czyli przed kropką). W 
przypadku zacytowania listy wypunktowanej / numerowanej, odnośnik do przypisu 
umieszcza się przed dwukropkiem (czyli przed całą listą). 
 
Przykład: 
 
Ubezpieczenia dzielimy na1: 

1. społeczne, 
2. gospodarcze. 

 
Tekst przypisów dolnych zapisywać czcionką Times New Roman lub Arial, rozmiar czcionki 
10 oraz z pojedynczym odstępem między wierszami. Jeśli stosowane są inne standardy 
przypisów, powinny być one stosowane jednolicie w całej pracy. 
 

1/ Sposób pisania przypisu pełnego: 

Przykład przypisu do autorskiego opracowania książkowego: 

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wydawnictwo Antykwa, 

Kraków 1998, s. 55. 

Przykład przypisu do pracy zbiorowej: 

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, 

s. 25. 

Przykład przypisu do artykułu znajdującego się w czasopiśmie: 

A. Lipka, Rodzaje analiz rynku pracy, „Rynek Pracy”, 1995, nr 12, s. 9. 

Przykład przypisu do artykułu (referatu) znajdującego się w pracy zbiorowej: 

E. Kryńska, Globalizacja a rynek pracy, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, 

red. Z. Wiśniewski i A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 92. 
 

2/ Sposób pisania przypisu skróconego, stosowanego przy kolejnych powołaniach tego 

samego opracowania: 

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami…, op. cit., s. 33.      

Międzynarodowe zarządzanie zasobami…, op. cit., s. 44.     

A. Lipka, Rodzaje analiz…, op. cit., s. 10.    
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3/  Sposób pisania przypisu stosowanego w przypadku kolejnego (jeden po drugim) 

powoływania tej samej pozycji: 
 

1 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wydawnictwo Antykwa, 

Kraków 1998, s. 55. 
2 Ibidem, s. 57.                              (lub: 2 Tamże, s. 57.) 

 

4/ Akty normatywne: 
Przytaczając przepisy prawa w danych bibliograficznych należy wskazać miejsce 
opublikowania (na przykład Dziennik Ustaw), w którym akt normatywny został 
opublikowany w całości po raz ostatni. Jeżeli od ostatniej publikacji aktu normatywnego 
dokonane zostały zmiany, a nie opublikowano tekstu jednolitego, można pominąć 
wyliczenie wszystkich Dzienników Ustaw, w których zmiany te zostały opublikowane, 
pisząc „z późn. zm.”. Przykładowo: 
 

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. 
zm.). 

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości 
odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1662). 

3 Zarządzenie Nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2005 r. w sprawie nadania statutu 
urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej (M.P. Nr 56, poz. 765). 

 
W tekstach jednolitych należy dodatkowo podać rok Dziennika Ustaw: 
 
1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 
 

 
– wykaz literatury należy umieścić na końcu pracy, według poniższych wskazówek: 
 

- pozycje książkowe - nazwisko autora i inicjały imion, tytuł pracy, wydawnictwo, 
miejsce i rok wydania. 

 

- artykuły w czasopismach - nazwisko autora i inicjały imion, tytuł artykułu, „tytuł 
czasopisma” rok wydania, numer czasopisma. 

 

- strony internetowe - opis dokumentu w miarę możliwości według wyżej 
przedstawionych zasad + adres strony www (stan na dzień ...). Adres internetowy nie 
może być sformatowany jako „link” (aby czcionka nie była w kolorze niebieskim, i 
tekst nie był podkreślony). Należy wybierać tylko oficjalne portale znanych 
organizacji, ponieważ strony prywatne mogą zawierać informacje merytorycznie 
nieprawdziwe. Zawsze podając adres strony należy podać datę publikacji na stronie 
(ewentualnie dzień, miesiąc i rok, kiedy daną informację na danej stronie odczytano). 

 
- pozycje składające się na wykaz literatury powinny być posortowane według nazwisk 

autorów, numeracja arabska, brak odstępu w postaci wolnego wiersza pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami wykazu (przykład poniżej), czcionka Times 12. 
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Przykład: 

BIBLIOGRAFIA 

Literatura zwarta: 

1. Kryńska E., Globalizacja a rynek pracy, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski i A. Pocztowski, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2004.  

2. Lipka A., Rodzaje analiz rynku pracy, „Rynek Pracy” nr12/1995. 

3. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2004. 

4. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, 

Wydawnictwo Antykwa, Kraków 1998. 

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski 

i A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. 

 

Źródła internetowe: 

1. www.nauka.gov.pl stan na dzień 12.02.2011 r. 

2. www.sejm.gov.pl stan na dzień 01.05.2011 r. 

 
– na końcu pracy należy sporządzić wykaz cytowanych aktów normatywnych, przy 
zachowaniu następującej kolejności: 

- konstytucja, 
- ustawy, 
- rozporządzenia, 
- zarządzenia, 
- umowy międzynarodowe, 
- wewnętrzne akty normatywne (regulaminy itp.), akty normatywne w poszczególnych 

grupach należy umieszczać według kolejności daty uchwalenia. 
 

– spis tabel, rysunków, załączników należy rozpocząć odpowiednio: spis tabel, spis 

rysunków, spis załączników (Times, 14, bold). Pomiędzy nazwą (np. spis tabel) a wykazem 

zachować jeden wiersz przerwy. 
 

Przykład: 
 

Spis tabel 
 

Tabela 1. Siła oddziaływania poszczególnych czynników ……………………………………5 

Tabela 2. Struktura zysków …………………………………………………………………..22 

Tabela 3. Struktura strat ………………………………………………………………….......29 
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Spis rysunków 
 

Rysunek 1. Konsekwencje dla gospodarki ……………………………………………………9 

Rysunek 2. Porównanie konsekwencji ……………………………………………………….45 

Rysunek 3. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa ………………………………...47 

 

 

– podstawowe błędy typograficzne: 

- niepotrzebna spacja przed kropką lub przecinkiem, 

Przykład:  Niepoprawnie: Cytryna jest żółta . 

Owoc , warzywo , roślina. 

Poprawnie: Cytryna jest żółta. 

Owoc, warzywo, roślina. 

 

- niepotrzebne spacje wewnątrz nawiasów lub cudzysłowów, 

Przykład:  Niepoprawnie: „ Owoc ”; ( owoc ) Poprawnie: „Owoc”, (owoc) 

 

- jeżeli kreska jest łącznikiem tworzącym z dwóch wyrazów jeden, nie może być spacji, 

Przykład:  Niepoprawnie: biało - czerwony Poprawnie: biało-czerwony 

 

- jeżeli kreska rozdziela dwie części zdania, muszą być odpowiednie spacje, 

Przykład:  Niepoprawnie: Ziemia- planeta Poprawnie: Ziemia - planeta 

 

- jeżeli poszczególne elementy listy pisane są małymi literami, po elemencie powyżej 

musi być przecinek lub średnik, 

Przykład:  Niepoprawnie: - owoc. 

                        - warzywo. 

Poprawnie: - owoc, 

                   - warzywo. 

 

- w inicjałach nie powinno być spacji, 

Przykład:  Niepoprawnie: A. K. Koźmiński Poprawnie: A.K. Koźmiński 

 

- po kropkach, dwukropkach, przecinkach, średnikach itp. powinny być wstawiane spacje. 

Przykład:  Niepoprawnie: Rys.1.Błędy 

Owoc,warzywo,roślina. 

Źródło:opracowanie własne 

Poprawnie: Rys.1. Błędy 

Owoc, warzywo, roślina. 

Źródło: opracowanie własne 

 


