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WYTYCZNE DLA AUTORÓW 

FORMAT Wszystkie pliki przesłane do Wydawnictwa powinny być przygotowane  
w programie Microsoft Office Word. 
Prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych: 

- Czcionka: Times New Roman, 12 pkt 
- Marginesy: standardowe (2,5 pkt) 
- Wyrównanie tekstu: justowanie do obu stron, poza śródtytułami, 

te do lewej 
- Interlinia: 1,5 
- Akapity wcięte: wielkość – jeden domyślny tabulator 

Ponumerowane strony (numeracja umieszczona w prawym dolnym rogu). 
Wyłączona opcja dzielenia wyrazów. 

JĘZYK TEKSTU Teksty należy zgłaszać w języku angielskim (lub w języku polskim po 
uzyskaniu zgody Komitetu redakcyjnego). 

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU Artykuł powinien zawierać ok 20–30 tys. znaków ze spacjami (cały tekst  
w tym streszczenie, słowa kluczowe i in.). 

INFORMACJE O AUTORZE 
 

Informacje o Autorze powinny zawierać: 
- Imię i nazwisko Autora/ów 
- aktualną afiliację Autora/ów (Uczelnia oraz Wydział/ 

Instytut/Katedra/Zakład) 
- adres e–mail Autora/ów 
- krótki profesjonalny życiorys Autora/ów 

 W przypadku, gdy więcej niż jeden autor przyczynił się do powstania 
artykułu, należy wskazać osobę do kontaktu. 
W przypadku Autorów, których udział był znikomy, należy umieścić 
podziękowania w ramach przypisu dolnego w tekście. 

STRUKTURA TEKSTU Dotyczy tekstów w języku angielskim 
- Tytuł w języku polskim 
- Streszczenie/ ABSTRACT 
- Kategoria artykułu/ Paper type 
- Słowa kluczowe/ Key words 
- Źródła finansowania (w przypisie dolnym dołączonym do wstępu) 
- Tekst główny (podzielony śródtytułami) 
- Literatura (opisy wg standardu APA) 

Ponadto należy dodać: 
- Tytuł w języku polskim 
- Słowa kluczowe w języku polskim 

TYTUŁ ARTYKUŁU Tytuł nie powinien zawierać więcej niż 8–12 słów. 

STRESZCZENIE/ABSTRAKT Streszczenie (do 1000 znaków ze spacjami) zawierające (elementy 
obowiązkowe): 

- cel artykułu 
- rodzaj wykorzystanej metodyki badawczej/podejścia badawczego 
- główne wyniki badań/wnioski z analiz 

Elementy dodatkowe (opcjonalnie) 
- ograniczenia badawcze/implikacje 
- praktyczne implikacje 

SŁOWA KLUCZOWE Prosimy o dołączenie do 5–6 słów kluczowych, które odnoszą się do 
głównych zagadnień poruszonych w opracowaniu. 

 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikacji słów kluczowych, 
uzupełnienia ich w celu zapewnienia spójności i trafniejszego 

pozycjonowania opracowania. 
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KATEGORYZACJA ARTYKUŁU Prosimy o wskazanie kategorii opracowania: 
- artykuł badawczy/research article,  
- studium przypadku/case study,  
- artykuł metodologiczny/methodical article, 
- artykuł koncepcyjny/conceptual article, 
- artykuł przeglądowy/review article; 

UKŁAD TEKSTU GŁÓWNEGO 
(CZĘŚCI ZASADNICZEJ) 

- Wprowadzenie/ Introduction 
- Część zasadnicza (w podziale na śródtytuły) 
- Podsumowanie/ Discussion and Conclusions 

Sformatowane zgodnie z szablonem – udostępnionym po przesłaniu  
i zaakceptowaniu zgłoszenia. 

STRUKTURA CZĘŚCI ZASADNICZEJ 

ARTYKUŁU O CHARAKTERZE BADAWCZYM 
*sugerowana jedynie w 
przypadku tekstów 
prezentujących wyniki badań 
empirycznych 

Struktura powinna odzwierciedlać Regułę IMRaD (wprowadzenie, metoda, 
badania, dyskusja) 

- Wprowadzenie teoretyczne 
 – przegląd literatury – sekcja może być podzielona na kilka części, z 
których każda poprzedzona jest śródtytułem zgodnie z regułami 
hierarchizacji śródtytułów. Uwaga: sekcja wprowadzająca nie powinna być 
oznaczona śródtytułem – przegląd literatury. 

- Metodyka badań 
Sekcja powinna zawierać informacje o badanych osobach, materiałach  
i zastosowanych do ich zebrania narzędziach oraz procedurze badania  
i zastosowanych metodach analizy danych. 

- Wyniki badań 
Zaprezentowane zgodnie z regułami wynikającymi z opisu i wnioskowania 
statystycznego. 

- Dyskusja wyników 

NAGŁÓWKI/ŚRÓDTYTUŁY Nagłówki śródtytułów powinny być zwięzłe, z wyraźnym wskazaniem 
różnicy w hierarchii nagłówków zgodnie z szablonem. 
Dopuszcza się nagłówki pierwszego i drugiego rodzaju (stopnia) 

- Nagłówki pierwszego stopnia/rodzaju katapilkami, pierwszy wyraz 
dużą literą (zgodnie z APA) 

- Nagłówki drugiego stopnia/rodzaju – pierwszy wyraz oraz nazwy 
własne dużą literą 

PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA Odniesienia do innych publikacji muszą być w stylu APA i dokładnie 
sprawdzone pod kątem kompletności, dokładności i spójności. 
Opisy bibliograficzne w standardzie APA zgodnie z szablonem. 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

BADAŃ 
Prosimy o zadeklarowanie przez Autorów wszystkich źródeł zewnętrznego 
finansowania, które przyczyniły się do realizacji badań prezentowanych  
w artykule. Oświadczenie powinno pojawić w formie przypisu dolnego  
w tekście. 

WYKRESY I TABELE Prosimy aby formy graficzne były: 
- samodzielne przygotowanie (nie mogą być skanowane), 
- edytowalne, 
- zawierały opis źródła. 
 

Wszystkie wykresy i tabele powinny być czytelne i wysokiej jakości 
(szczególnie w przypadku zdjęć) 
Elementy graficzne mogą być kolorowe w uzasadnionych przypadkach, 
preferowane są czarno–białe formy. 
Powinny być ponumerowane cyframi arabskimi (numeracja wspólna dla 
wykresów i rysunków, inna niż dla tabel).  
Pozycja każdego elementu graficznego powinna być wyraźnie oznaczona  
w tekście artykułu z podanym źródłem i tytułem.  

 


