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[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

stopień naukowy, imię i nazwisko autora (Calibri, 13 pt, pogrubione, do lewej) 

Afiliacja (Calibri, 13 pt, do lewej) 

[2 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza] 

 

TYTUŁ (CALIBRI, 16 PT, POGRUBIONY, WIELKIE LITERY, DO ŚRODKA) 
TYTUŁ W J. ANGIELSKIM (CALIBRI, 14 PT, WIELKIE LITERY, DO ŚRODKA) 

 

 

[3 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza] 

ABSTRACT (CALIBRI, 13 PT, POGRUBIONY, WIELKIE LITERY, DO LEWEJ) 

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 
Krótkie streszczenie zawartości artykułu w j. angielskim, nie dłuższe niż 500 

znaków. (Georgia, 12 pt, wyrównanie do obu marginesów) 

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

Key words: 4-5 słów kluczowych w j. angielskim (Calibri, 12 pt, bold, do lewej) 

 

[2 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza] 

РЕЗЮМЕ (CALIBRI, 13 PT, POGRUBIONY, WIELKIE LITERY, DO LEWEJ) 

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

Krótkie streszczenie zawartości artykułu w j. rosyjskim, nie dłuższe niż 

500 znaków. (Georgia, 12 pt, wyrównanie do obu marginesów) 

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

Ключевые слова: 4-5 słów kluczowych w j. rosyjskim (Calibri, 12 pt, bold, do lewej) 
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WSTĘP / WPROWADZENIE (CALIBRI, 14 PT, POGRUBIONY, WIELKIE LITERY, DO 

LEWEJ) 
[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

   Do przygotowania artykułu prosimy używać edytora tekstu Microsoft© Word 

97 – 2013 lub innego, pozwalającego na zapis pliku w formatach „.doc” lub „.docx”. 

   Obowiązujące formatowanie tekstu: czcionka Georgia, rozmiar 12 pt, interlinia 

1,5 wiersza, wyrównanie tekstu do obu marginesów (wyjustowanie), akapity zaczyna-

jące się od wcięcia akapitowego 1,25 cm (tabulator ustawiony na 1,25 cm)1. 

 

[2 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza] 

NAZWA ROZDZIAŁU (CALIBRI, 14 PT, POGRUBIONY, WIELKIE LITERY) 
[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

NAZWA PODROZDZIAŁU (CALIBRI, 12 PT, POGRUBIONY, WIELKIE LITERY, DO LEWEJ) 

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 
Obowiązujące formatowanie tekstu: czcionka Georgia, rozmiar 12 pt, interlinia 

1,5 wiersza, wyrównanie tekstu do obu marginesów (wyjustowanie), akapity zaczyna-

jące się od wcięcia akapitowego 1,25 cm.  

Poszczególne zdania (frazy) mogą być wyróżnione poprzez pogrubienie. Nie 

stosować podkreśleń tekstu do wyróżniania. 

 

Przypisy bibliograficzne winny być bezwzględnie sporządzone przy zacho-

waniu wymagań stylu „harwardzkiego”. 

Przykłady: 

Jak słusznie wskazał Leszek F. Korzeniowski (2012, s. 76), „bezpieczeństwo jest 

to stan obiektywny polegający na braku zagrożenia, odczuwalny subiektywnie przez 

jednostki lub grupy”.  

Za najbardziej uniwersalną definicję bezpieczeństwa należy uznać taką, która 

uznaje bezpieczeństwo jako stan obiektywny polegający na braku zagrożenia, którego 

                                                       
1 Odesłania, tłumaczenia, dodatkowe komentarze umieszczane powinny być w kolejno numerowanych 
przypisach dolnych.  
Obowiązujące formatowanie przypisów: czcionka Georgia, rozmiar 10 pt, interlinia 1 wiersz (od-
stępy międzywierszowe pojedyncze), wyrównanie tekstu do obu marginesów (wyjustowanie), brak 
wcięcia akapitowego. 
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subiektywność wynika z indywidualnego jego odczuwania przez jednostki lub grupy 

(Korzeniowski, 2012, s. 76). 

W przypadku trzech i więcej autorów należy podać nazwisko pierwszego i użyć 

skrótu łacińskiego „et al.”, np.:  

(Černoch F., et al., 2012, s. 24). 

Jeżeli odwołujemy się do kilku prac tego samego autora wydanych w tym sa-

mym roku, po dacie publikacji dodaje się małą literę „a”, „b”, „c”, „d”, itd.: 

(Kister, 2011 a, s. 361) 

(Kister, 2011 b, s. 192) 

W przypadku sytuacji, w której publikacja nie ma wskazanego autora, podajemy pierw-

szy wyraz tytułu lub jednoznaczny skrót (akronim): 

(Słownik, 2009, s. 35) lub (STBN, 2009, s. 35) 

Odwołania do aktu prawnego: 

(Ustawa z dn. 29.08.1997r., art. 23) lub (Ustawa ODO, art. 23). 

 

Tabele, rysunki, schematy, wykresy powinny być umieszczone w tekście, 

wyśrodkowane, ponumerowane i opisane.  

Teksty w tabelach – czcionka Calibri, rozmiar 11 pt, interlinia pojedyncza.  

Tekst na rysunkach, schematach, wykresach – czcionka Calibri, rozmiar proporcjo-

nalny do wielkości rysunku.  

Szerokość tabel i pozostałych materiałów graficznych nie może przekraczać 16 cm.  

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 
Tab. 1. Tytuł tabeli (Calibri, 10 pt, pogrubiony) 

Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst 
Tekst 1234 1234 1234 1234 
Tekst 1234 1234 1234 1234 

Źródło: Podać źródło danych (Calibri, 10 pt). 

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 
Rys. 1. Tytuł rysunku (Calibri, 10 pt, pogrubiony). 

 
Źródło: Podać źródło danych (Calibri, 10 pt). 
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[2 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza] 

WNIOSKI / ZAKOŃCZENIE (CALIBRI, 14 PT, POGRUBIONY, WIELKIE LITERY, DO 

LEWEJ) 
[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

Obowiązujące formatowanie: czcionka Georgia, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5 

wiersza, wyrównanie tekstu do obu marginesów (wyjustowanie), akapity zaczynające 

się od wcięcia akapitowego 1,25 cm.  

[2 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza 

LITERATURA (CALIBRI, 14 PT, POGRUBIONY, WIELKIE LITERY, DO LEWEJ) 
[1 wolna linijka, 12 pt] 

Wykaz literatury należy przygotować zgodnie z poniższym wzorem. Obowiązu-

jące formatowanie: czcionka Georgia, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5 wiersza, wyrównanie 

tekstu do lewego marginesu, akapity zaczynające się bez wcięcia akapitowego, kolejne 

linijki tekstu tej samej publikacji z wysunięciem 0,5 cm. 

W przypadku publikacji internetowych bezwzględnie należy podać pełen ad-

res, pod którym można uzyskać dostęp do cytowanej pozycji oraz datę dostępu. 

 

Monografie: 

Korzeniowski L.F. (2012), Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa, Difin. 

Černoch F., Kister Ł., Ocelík P., Osička J., Smyrgała D., Zapletalová V. (2012), Shale 

Gas in Poland and the Czech Republic: Regulation, Infrastructure and Perspec-

tives of Cooperation, Brno, Masaryk University in Brno, International Institute of 

Political Science. Dostęp pod adresem: http://www.iips.cz/data/files/Publi-

kace/Shale_Gas.pdf, [20.05.2013]. 

Rozdziały w monografiach: 

Kister Ł. (2011 a), Wojna informacyjna z terroryzmem – próba zdefiniowania, (w:) 

Jakubczak R., Radziejewski R. (red.): Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w 

erze globalizmu, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, s. 349-374. 

Kister Ł. (2011 b), Monitoring gości w obiektach hotelarskich – zapewnienie właści-

wej równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a prywatnością, (w:) Liedel K., Pia-

secka P. (red. naukowa): Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 

2012, Warszawa, Difin, s. 188-206. 
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Artykuły w czasopismach: 

Matis J. (2008): Socjalno-pedagogickie aspekty pripravy bezpiečnostneho ma-

nažera, „Securitologia”, nr 7. 

Inne: 

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2009), Warszawa, Aka-

demia Obrony Narodowej. 

Akty prawa: 

Ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr  133, poz. 883, z 

późn. zm.). 

 

* * * 

Artykuł uzyskał pozytywne opinie wydane przez dwóch niezależnych Recenzentów. 

 

 

Całość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron znormalizowanego ma-

szynopisu (max. 27 000 znaków ze spacjami). 

Artykuły nie spełniające wymagań edytorskich nie będą przyjmowane do 

recenzji. 

 


