
JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 

 

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT© 

 

TYTUŁ ARTYKUŁU 

 (TIMES NEW ROMAN; WIELKOŚĆ CZCIONKI 12 PKT, ODSTĘPY: PRZED I PO 0 PKT, 

WYŚRODKOWANY, INTERLINIA 1,5 PKT; POGRUBIONY, MARGINESY STANDARDOWE, 

KAPITALIKI) 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/ÓW
1
 (kapitaliki; Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, 

odstępy: przed i po 0 pkt) 

Uczelnia, np. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Instytut (bądź Katedra/Zakład) 

Jeśli wszyscy autorzy mają tę samą afiliację, to podawana jest tylko raz; jeśli różne – to pod 

nazwiskiem danego autora należy podać afiliację (Times New Roman; wielkość czcionki 12 

pkt, odstępy: przed i po 0 pkt, interlinia 1,5 pkt). 

 

STRESZCZENIE (kapitaliki; Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, odstępy: przed i po  

0 pkt, interlinia 1,5 pkt, do lewej) 

Streszczenie wraz z tytułem stanowi całość i pozwala na szybkie zapoznanie się  

z najważniejszymi elementami opracowania oraz ocenę jego przydatności. Większość 

czytelników ogranicza się w ramach przeglądu dostępnej literatury do zapoznania się ze 

streszczeniem, którego zawartość ma duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji  

o przeczytaniu całości opracowania. Dbając o atrakcyjność tekstów, należy umieścić  

w streszczeniu jasno sprecyzowany cel opracowania, informacje o rodzaju wykorzystanej 

metodyki badań oraz główne wyniki. Nie należy stosować w streszczeniu powołań na 

literaturę załącznikową, powołań na rysunki, tabele zawarte w głównym tekście. 

 Do streszczenia należy dołączyć ok. 5–6 słów bądź fraz powiązanych ściśle  

z tematyką (nie ogólnych). Streszczenie wraz ze słowami kluczowymi i kategoryzacją 

artykułu nie powinny zawierać więcej niż 1000 znaków ze spacjami (minimum 6 zdań), 

(Times New Roman; wielkość czcionki 12 pkt, odstępy: przed i po 0 pkt; interlinia 1,5 pkt). 

Kategoria artykułu: studium przypadku 

Słowa kluczowe: szablon artykułu, streszczenie, słowa kluczowe, bibliografia 
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WPROWADZENIE
1
 (dotyczy nagłówków pierwszego stopnia: Times New Roman; wielkość 

czcionki 12 pkt, odstępy: przed i po 0 pkt, pogrubiony, kapitaliki, pierwsze słowo pisane 

dużą literą, do lewej) 

Wstęp powinien mieć maksymalnie 1 stronę (Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, 

wcięcie pierwszych linijek – tabulator; odstępy: przed i po 0 pkt, interlinia 1,5 pkt). 

Przedstawia konkretny problem poruszany w opracowaniu/badaniu i opisuje strategię badań. 

Przed napisaniem wprowadzenia warto przemyśleć pytania: dlaczego tematyka jest ważna  

i aktualna? Jak uzupełnia wcześniejsze opracowania dotyczące analizowanej tematyki? Jaki 

jest cel opracowania? Jakie podejście badawcze zostało zastosowane do weryfikacji hipotez? 

 

1. TYTUŁ PIERWSZEJ CZĘŚCI TEKSTU WŁAŚCIWEGO (MINIMUM 2 CZĘŚCI W CAŁYM 

OPRACOWANIU) 

Tekst właściwy (Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, wcięcie – tabulator poza 

pierwszym akapitem rozpoczynającym sekcję, odstępy: przed i po 0 pkt, interlinia 1,5 pkt). 

Powinien mieć układ klepsydry. Sekcja powinna składać się z wynikających z układu 

opracowania mniejszych części (co najmniej dwóch). Dopuszcza się wprowadzenie 

śródtytułów drugiego stopnia (Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, odstępy: przed  

i po 0 pkt, interlinia 1,5 pkt). Części powinny być ponumerowane (numeracja arabska). 

 Całość opracowania powinna zawierać ok 20–30 tys. znaków ze spacjami (cały tekst 

w tym przypisy i załączniki oraz streszczenia i słowa kluczowe. 

 Pomimo że sekcja ma charakter przeglądu literatury tytuł nie powinien brzmieć 

„przegląd literatury”. Ważne, aby nawiązywał do systematyzowanych zagadnień. 

 Tekst właściwy zmierza do wskazania tła analizowanego problemu (dotyczy 

artykułów badawczych). Z dostępnej Autorowi literatury przedmiotu należy zbudować 

uzasadnienie (powody aktualizacji wiedzy w analizowanym obszarze). Przegląd wyników 

badań zmierzać powinien do systematyzacji stanu wiedzy w ramach danego zagadnienia, 
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wskazania ewentualnych niespójności stanowiących uzasadnienie dla podjęcia tematyki  

i ostatecznie określenia luki w wiedzy jako podstawy do sformułowania problemu 

badawczego. W przypadku artykułu będącego przeglądem literaturowym powinno pojawić się 

w tej sekcji uzasadnienie potrzeby dokonania systematyzacji zagadnienia. 

 Następnie należy przejść do dyskusji z właściwą dla zagadnienia literaturą przedmiotu, 

aby wyprowadzić i uzasadnić hipotezy badawcze. Cytowania i odwoływanie się do 

odpowiednich dla dziedziny i szczegółowej tematyki wcześniejszych opracowań wskazują na 

odpowiedzialność naukową i są niezbędne do systematyzowania wiedzy. Warto podkreślić, 

jakie aspekty zagadnienia były analizowane przez innych badaczy i czym różniły się ich 

podejścia. Przegląd powinien stanowić logiczną całość i połączenie pomiędzy starszymi  

a obecnymi sposobami ujęcia zagadnienia. 

 Pomimo dbałości o liczbę wyrazów należy pamiętać o jasności i komunikatywności 

tekstu. 

   

2. METODYKA BADAŃ 

W tej części należy umieścić szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia 

badania, w tym definicje operacyjne zmiennych. Pełen opis zastosowanego podejścia 

badawczego i metodyki pozwala na ocenę trafności i rzetelności danych oraz daje możliwość 

replikacji badań przez innych badaczy. 

 Jeżeli badanie stanowi replikację, powinny znaleźć się w tekście szczegółowe 

informacje odsyłające czytelnika do tekstów źródłowych. W zależności od rodzaju artykułu 

opracowanie powinno zawierać odmienne treści, w tym opis badanych i sekcję opisującą 

procedurę wykorzystaną w badaniu (metodę pomiaru, metodę analizy danych itp.). Dla 

typowego projektu badawczego treści powinny obejmować: 

- informację na temat badanych (respondentów), 

- metodę doboru próby i jej wielkość, 

- metodę i narzędzie badawcze (oraz metody oceny trafności i rzetelności danych), 

- warunki realizacji badania, 
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- metody analizy wraz z uzasadnieniem. 

Przy wyliczaniu należy stosować myślniki jako znaków wyliczania (–). W przypadku 

wypunktowywania należy wykorzystywać cyfry arabskie lub litery a), b). 

1. Aaaaaa. 

2. Baaaa – przy takim wypunktowaniu zaczynamy z dużej litery i na końcu kropka. 

lub 

a) aaaaa; przy takim wypunktowaniu zaczynamy z małej litery i na końcu stawiamy średnik, 

lub przecinek, ale zapis musi być ujednolicony; 

b) bbb. 

 Przypisy należy umieszczać w tekście, zgodnie ze standardem APA. Powołując się na 

źródło w tekście zasadniczym, należy podać nazwisko(a) autora(ów) oraz datę opublikowania.  

 Cytowanie w tekście (możliwe przypadki): 

(Kowalski, 2014)  

(Kowalski, 2013a) 

(Kowalski, 2013b) 

(Kowalski, 2013, s. 67) 

(Kowalski & Nowak, 2014) 

(Kowalski, Nowak & Wiśniewski, 2014) – przy kolejnym cytowaniu (Kowalski et al., 2014) 

 W przypadku cytowania jednego autora możliwe są dwa przypadki: 

Tekst, tekst, tekst Kowalski (2014) (właściwy dla przypadku, gdy powołujemy się w tekście 

na nazwiska) bądź Tekst, tekst, tekst (Kowalski, 2014). 

 Gdy cytuje się opracowanie dwóch autorów: 

Tekst, tekst, tekst Kowalski i Nowak (2014) bądź Tekst, tekst, tekst (Kowalski & Nowak, 

2014). 

 Dla opracowania 3–5 autorów: 

Tekst, tekst, tekst Kowalski, Nowak i Wiśniewski (2014) bądź Tekst, tekst, tekst (Kowalski, 

Nowak, & Wiśniewski, 2014). 

 Gdy opracowanie ma więcej niż 6 autorów: 
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Tekst, tekst, tekst Iksiński et al. (2014) bądź Tekst, tekst, tekst (Iksiński et al., 2014). 

 W przypadku drugiego (i kolejnych) cytowania tekstu co najmniej trzech autorów 

kolejny odsyłacz powinien zawierać nazwisko tylko pierwszego autora (Kowalski et al., 

2014). 

 W tekście można używać pogrubionych liter i kursywy (do słów obcojęzycznych). Nie 

powinno się stosować: podkreśleń, podziałów stron i sekcji oraz „miękkich enterów”. 

 

3. WYNIKI 

W sekcji Wyniki należy dokonać analizy i prezentacji zebranych danych (istotnych dla 

dyskursu). Dane powinny być przedstawione w sposób wystarczająco szczegółowy, aby 

uzasadnić wnioski i pozwolić na ich interpretację czytelnikowi. Należy wspomnieć  

o wszystkich istotnych wynikach, także o tych, które są sprzeczne z przyjętymi założeniami. 

 Dane ilościowe mogą być prezentowane za pomocą wykresów bądź tabel.  

W przypadku tych form graficznych obowiązuje zasada ich właściwego opisu i nadania 

każdej formie numeru (numeracja arabska, oddzielna dla każdego typu formy graficznej). 

Słowo tabela i rysunek w tekście powinny być pisane małymi literami). 

 Tabele, rysunki, wykresy, schematy (maks. szerokość – 12,5 cm, maks. wysokość – 

17,0 cm) wyłącznie w układzie pionowym. Muszą być czytelne i edytowalne. Nie mogą być 

skanowane. Każda forma graficzna powinna być wcześniej zapowiedziana w treści 

opracowania. 

 Oprócz numeru każda forma graficzna powinna być opatrzona tytułem zwięźle 

opisującym jej zawartość. 

 Tytuł tabeli powinien być zapisany kursywą, po określeniu: Tabela i numerze. Po 

tytule nie powinno być kropki (Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, odstępy: przed  

i po 0 pkt, wyrównanie do lewej). 

 W zależności od rodzaju prezentowanej informacji należy umieścić trzy rodzaje 

adnotacji umieszczanych pod tabelą: 

- adnotację główną (źródło), 
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- adnotację szczegółową (dotyczy informacji z wersów, czy kolumn stanowiąc ich 

wyjaśnienie), 

- adnotację prawdopodobieństwa. 

 Adnotacje wypisuje się pod tabelą. Każdy rodzaj adnotacji zaczyna się od nowej linii. 

Każdy rodzaj adnotacji kończy się kropką. 

 Interlinia wewnątrz tabeli pojedyncza (wielkość czcionki 10 pkt). Wszystkie nagłówki 

w tabeli oraz prezentowane w niej wyniki powinny być wyśrodkowane. Zasada ta nie dotyczy 

słów lub tekstu umieszczonego w komórkach tabeli (powinien on być wyjustowany) oraz cyfr 

z ułamkami w zapisie dziesiętnym (powinny być wyrównane według przecinka w ułamku). 

 Jeśli tabela zajmuje więcej niż jedną stronę, należy na każdej stronie powtórzyć 

nagłówki tabeli i jej kolumn. Jeśli notatka tabeli lub część tabeli nie mieści się na jednej 

stronie, należy dodać napisy: Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie na dole strony i Ciąg 

dalszy tabeli z poprzedniej strony na górze następnej strony. 

 

Tabela 1 Przykładowa tabela 

Tytuł Tytuł Tytuł 

0,00 0,00 0,00 

Źródło: wymyślona tabela (Times New Roman, wielkość czcionki 10 pkt, odstępy: przed i po 0 pkt, interlinia: 1 

pkt, wyrównanie do lewej). 

 

 Terminem „rysunek” określane są również: wykresy, schematy, zdjęcia i inne 

graficzne formy w artykule. Każdy rysunek składa się z wizualnego przedstawienia 

informacji i adnotacji umieszczanej pod rysunkiem, zawierającego opis jego zawartości oraz 

wyjaśnienie skrótów i symboli na nim prezentowanych. W podpisie rysunku powinna się 

także znaleźć informacja o pozwoleniu na kopiowanie rysunku, jeśli został on zaczerpnięty  

z innego źródła. Tytuł należy umieścić bezpośrednio pod rysunkiem i oznaczyć wyrażeniem 

„Rysunek X.” (zapisanym kursywą) – gdzie X to kolejne numery rysunków. Po słowie 

Rysunek X oraz po jego tytule są stawiane kropki. 
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Rysunek 1. Przykładowy rysunek. 

Źródło: opis jak przy przypisach (Times New Roman, wielkość czcionki 10 pkt, odstępy: przed i po 0 pkt, 

interlinia 1 pkt; wyrównanie do lewej). 

 

WNIOSKI 

Około jednej strony. Część powinna zawierać główne wnioski i dyskusję z literaturą 

przedmiotu, rekomendacje oraz zalecenia dalszych badań. 
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