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Zalecenia edytorskie  
 

 

1. Artykuł powinien zawierać około 10 stron formatu A4 

 

2. Margines : lewy –  3,0  cm; 

                        prawy – 2,5 cm; 

 

3. Strony pracy numerujemy kolejno cyframi arabskimi. 

 

4. Czcionka:  12  Times New Roman,  odstępy między wierszami  1,5. 

 

5. Po tytułach (rozdziałów, podpunktów, tabel, rysunków i innych) nie należy stawiać 

kropki. 

 

6. Tytuły rozdziałów: 12  Times New Roman, pogrubiony. 

 

7. Tytuły tabel nad tabelą, rysunków – pod rysunkiem itp. 10  Times New Roman, 

pogrubiony. 

 

8. Wypunktowanie tylko od myślników (nie od kropek). 

 

9. Przypisy - umieszczone na dole strony - numeracja ciągła (czcionka- Times New Roman 

10, interlinia – pojedyncza,  wyrównanie – obustronne). 

 

10. Wyrównanie obustronne całego tekstu. 

 

11. Akapit – 1,25 cm. 

 

12. Bibliografia – Times New Roman 12, powinna zawierać wszystkie materiały 

wykorzystane w opracowaniu. Kolejność alfabetyczna wg nazwiska autora, osobna 

numeracja poszczególnej pozycji bibliografii. 
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13. Przypisy dolne i notki bibliograficzne 

 

a) Inicjały imienia autora umieszcza się przed nazwiskiem. Po nazwisku stawia się 

dwukropek. Jeżeli jest kilku autorów, miedzy ich nazwiskami stawia się przecinek, a przed 

tytułem dwukropek; 

I. Wymienia się pełny tytuł dzieła i stawia kropkę. Tytuł dzieła zaznaczyć kursywą       

(nie stosować cudzysłowu); 

II. Wymienia się wydawnictwo i stawia przecinek; 

III. Po wydawnictwie podaje się miejsce i rok wydania i stawia przecinek; 

IV. Podaje się stronę z której pochodzi informacja i stawia kropkę. 

 

Przykład: 

 

E. Załoga, T. Kwarciński:  Strategie rynkowe w transporcie. Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 2006, s. 25. 

 

2.  Pełne dane bibliograficzne źródła podaje się w opracowaniu naukowym tylko jeden raz. Jeżeli z określonej 

pozycji bibliograficznej (książki, opracowania, artykułu itp.) korzysta się ponownie, to przypis ma charakter 

skrótowy. 

 

Przykład: 

E. Załoga, T. Kwarciński:  Strategie rynkowe..., op. cit., s. 32. 

 

3.  Jeżeli dwa kolejno po sobie występujące odnośniki (bez przedzielania ich innym) dotyczą jednej pozycji 

bibliograficznej, to przypis powinien mieć jeszcze bardziej skróconą formę  z wykorzystaniem określenia: 

Tamże lub Ibidem , co z jęz. łac. oznacza tamże. 

 

Przykład: 

 

Tamże, s. 102.        lub   Ibidem, s. 102. 

 

 

4. Cytując artykuły z czasopisma podaje się inicjały imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma 

w cudzysłowie, rok wydania, numer i stawia kropkę ( w przypadku czasopism nie podaje się numeru strony) .  

 

Przykład: 

 

Z. Chłopek: Wybrane zagadnienia ochrony środowiska przed skutkami motoryzacji. „Przegląd 

Komunikacyjny” 2005, nr 4. 

 

 

5.  Jeżeli powołujemy się na pozycję literatury, która nie jest piszącemu dostępna a znamy jej fragment z innej 

pracy, to przypis ma następującą formę: 

 

Przykład: 

 

B. Ballasa: The theory of economic integration. Homewood, Illinios 1961,  s. 25, cyt. za E. 

Załoga: Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów. Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 1998, s. 125. 
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Imię i nazwisko
1
 

 

TYTUŁ ARTYKUŁU 

 

Streszczenie: treść 11 Times New Roman, odstęp 1,0, wyjustowany, max 100 słów. 

 

Słowa kluczowa: 3 słowa; 

 

Wprowadzenie 

Treść, treść, treść ………………………… 

 

Rozdziały 

Treść, treść, treść ………………………… 

 

Podsumowanie 

Treść, treść, treść ………………………… 

 

Bibliografia 

Alfabetycznie, tylko pozycje zawarte w przypisach 

 

TYTUŁ ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM 

Summary: streszczenie w języku angielskim; treść 11 Times New Roman, odstęp 1,0, wyjustowany, 

max 100 słów. 

 

 

                                                 
1
   Tytuł naukowy, uczelnia 


