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[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

Tytuł (pogrubiony, do środka) 

Tytuł w j. angielskim (do środka) 

[2 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza] 

 

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

Afiliacja (do lewej) 

Adres mailowy (do lewej) 

Data złożenia artykułu do Redakcji (do lewej) 

 

[2 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza] 

Abstract (pogrubiony, do lewej) 

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

Krótkie streszczenie zawartości artykułu w j. angielskim, nie dłuższe niż 500 znaków. (wy-

równanie do obu marginesów) 

 

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

Key words (pogrubiony) – 4-5 słów kluczowych w j. angielskim (wyrównanie do lewej) 

 

[2 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza] 

Wstęp / Wprowadzenie (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”.  

 

Sugerowane formatowanie tekstu: czcionka Georgia, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5 wiersza, 

wyrównanie tekstu do obu marginesów (wyjustowanie), akapity zaczynające się od wcięcia 

akapitowego 0,5 cm (tabulator ustawiony na 0,5 cm)1. 

[2 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza] 

                                                       
1 Dodatkowe komentarze umieszczane powinny być w kolejno numerowanych przypisach dolnych. Formato-
wanie przypisów: sugerowana czcionka Georgia, rozmiar 10 pt, interlinia 1 wiersz (odstępy międzywier-
szowe pojedyncze), wyrównanie tekstu do obu marginesów (wyjustowanie), brak wcięcia akapitowego. 
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Nazwa rozdziału  

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

Nazwa podrozdziału  

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

Sugerowane formatowanie tekstu: czcionka Georgia, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5 wiersza, 

wyrównanie tekstu do obu marginesów (wyjustowanie), akapity zaczynające się od wcięcia 

akapitowego 0,5 cm. Wszystkie tytuły i podtytuły: czcionka Calibri, 12 pt. 

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

podkreśleń tekstu do wyróżniania. 

 

Przypisy bibliograficzne winny być bezwzględnie sporządzone przy zachowaniu wyma-

gań stylu numerycznego (systemu  „autor  numer”), zgodnie z: Ewa Wolańska, Adam 

Wolański, Rozdział 9. Poradnik redaktora. Zasady opracowania edytorsko-typograficz-

nego tekstów w języku polskim, w: Polszczyzna na co dzień, (red.) Mirosław Bańko, War-

szawa 2006, Wydawnictwo  Naukowe PWN, s. 634.  

Polega on na odwoływaniu się do literatury przez dodanie w tekście głównym w nawiasie 

kwadratowym numeru pozycji z bibliografii załącznikowej wraz z numerem strony, z której 

pochodzi cytowany fragment.  

Przykłady: 

Obecnie UNESCO promuje i wspiera międzynarodową współpracę 191 krajów członkow-

skich i 6 stowarzyszonych na polach edukacji, nauki, kultury i komunikacji [6, s. 41]. 

Taki zapis oznacza, odwołujemy się do fragmentu na stronie 41 książki, wymienionej w bi-

bliografii pod numerem [6]. W przypadku cytowań należy bezwzględnie podawać także nu-

mery stron, z których one pochodzą (dotyczy to także wszystkich danych liczbowych/ staty-

stycznych). 

Jak wskazał Adam C. Sysoux [3, s. 76], „kulistość jest to stan subiektywny polegający na od-

czuwaniu bezmiaru braku otoczenia, doznawany subiektywnie przez jednostki lub grupy”.  

Jak wskazał Adam C. Sysoux, „kulistość jest to stan subiektywny polegający na odczuwa-

niu bezmiaru braku otoczenia, doznawany subiektywnie przez jednostki lub grupy” [3, s. 76]. 

Jednakże za najbardziej uniwersalną definicję kulistości należy uznać taką, która uznaje 

krzywość jako stan obiektywny polegający na ograniczeniach 4-7 s/m3, którego subiektyw-

ność wynika z indywidualnego odtaczania ponad granice 7,5 m przez jednostki lub grupy [3, 

s. 91]. 
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Przytaczane w tekście tytuły wszystkich publikacji podajemy bez cudzysłowu, kursywą, a 

nazwy aktów prawnych pismem prostym.  

 

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

wane, ponumerowane i opisane.  

Teksty w tabelach – sugerowana czcionka Calibri, rozmiar 8-10 pt w zależności od liczby kolumn, interlinia pojedyncza.  

Tekst na rysunkach, schematach, wykresach – sugerowana czcionka Calibri, rozmiar proporcjonalny 

do wielkości rysunku.  

Szerokość tabel i wszystkich materiałów graficznych nie może przekra-

czać 13 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). 

 

Wnioski / Zakończenie (do lewej) 

[1 wolna linijka, interlinia 1,5 wiersza] 

Sugerowane formatowanie: czcionka Georgia, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5 wiersza, wyrów-

nanie tekstu do obu marginesów (wyjustowanie), akapity zaczynające się od wcięcia akapi-

towego 0,5 cm.  

[2 wolne linijki, interlinia 1,5 wiersza 

Literatura (do lewej) 

[1 wolna linijka] 
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Wykaz literatury należy przygotować zgodnie z poniższym wzorem, numerując pozycje tak, 

jak pojawiają się odwołania do nich w tekście. Sugerowane formatowanie: czcionka Georgia, 

rozmiar 12 pt, interlinia 1,5 wiersza, wyrównanie tekstu do lewego marginesu, akapity zaczy-

nające się bez wcięcia akapitowego, kolejne linijki tekstu tej samej publikacji z wysunięciem 

1 cm. 

W przypadku publikacji internetowych bezwzględnie należy podać pełen adres, pod któ-

rym można uzyskać dostęp do cytowanej pozycji oraz datę dostępu. 

Przykład: 

[1] Xymox F., Duda Ł., Siemanko P., Ocek J., Duszek D., Vivusek V. (2012), Shale Gas in 

Portugal and the Zambia: Regulation, and Perspectives of Cooperation, Kionsshaza, 

University in Byt’rn, http://www.ixzb.tv/data/files/Publikace/Shale_Gas.pdf, 

[20.05.2013] 

[2] Foiransky J. (2008): Socjalno-kregickie aspekty pripravy manažera, „Kągłologia”, 

nr 7 

[3] Sysoux L.F. (2002), Podstawy nauk o świrgoleniu, Warszawa, Difin 

[4] Xymox Ł. (2011 a), Jasność przedwybocza, (w:) Spcecologia poznawcza dla zaawan-

sowanych w erze globalizmu, (red.) Kumany R., Biziołek R., Brzeg Dolny, Wojskowa 

Akademia Psychologiczna 

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

późn. zm. 

[6] Xymox Ł. (2011 b), Równowaga pomiędzy socjalnością a prywatnością, (w:) Prze-

targi ograniczone w sferze publicznej a zyski samosiejki, (red. nauk.) Zębaty K., Ur-

szalikowa P., Bzdzinów Leśny, Dynamo-Druk 

[7] Słownik terminów z zakresu kulistości (2009), Warszawa, Wydawnictwa Akademii 

Toczenia im. Feliksa Okrągłego 

 

Artykuły nie spełniające powyższych wymagań edytorskich nie będą przyjmo-

wane do recenzji. 

 


