
• Artykuł należy pisać dowolną wersją edytora tekstu Word. 

• Tekst wraz z rysunkami i tabelami powinien być edytowany w następującym 

układzie:  

- rozmiar papieru – 17 x 24 cm 

- marginesy lustrzane: 

górny – 2,8 cm 

dolny – 3,0 cm 

wewnętrzny – 2,0 cm 

zewnętrzny – 2,5 cm 

nagłówek – 2 cm 

stopka – 2,4 cm 

• Tekst artykułu powinien być pisany czcionką Times New Roman CE o wiel-

kości 11 punktów z odstępami między wierszami 1,0 i wyrównaniem do obu 

stron marginesów (justowanie). Wcięcia rozpoczynające akapity powinny 

wynosić 1,25 cm. Należy włączyć dzielenie wyrazów. 

• Na początku artykułu należy podać tytuł artykułu, a następnie imię, nazwi-

sko i afiliację autora (autorów) artykułu oraz wskazać autora do korespon-

dencji i podać jego adres e-mail. 

• Tytuły rozdziałów numerujemy liczbami arabskimi (Times New Roman CE 

o wielkości 12 punktów z odstępami między wierszami 1,0, pogrubiona 

i wyrównaniem do lewej), bez dzielenia wyrazów; nie powinny kończyć się 

kropką, odstępy akapitu: przed 12 pt, po 6 pt. 

• Tytuły podrozdziałów pierwszego rzędu numerujemy liczbami arabskimi: 

1.1., 1.2., itd. (Times New Roman CE o wielkości 11 punktów z odstępami 

między wierszami 1,0, normalna i wyrównaniem do lewej), bez dzielenia wy-

razów; nie powinny kończyć się kropką, odstępy akapitu: przed 6 pt, po 6 pt. 

• Równania powinny być wyśrodkowane względem marginesów, a ich nume-

racja wyrównana do prawego marginesu, np.: 

 

a + b = c  (1) 

gdzie: 

a – ... 

b – ..., itd. 

 

 

• Rysunki powinny zmieścić się w formacie wymienionym w punkcie 2 i być 

ponumerowane liczbami arabskimi. Podpisy pod rysunkami w języku an-

gielskim należy pisać stosując czcionkę Times New Roman CE o wielkości 

10 punktów z odstępami między wierszami 1,0 i wyrównaniem do lewej; nie 

powinny kończyć się kropką; odstępy akapitu: przed 6 pt, po 0 pt, np.: 



 

Fig. 1. Figure description 

 

• Tabele powinny zmieścić się w formacie wymienionym w punkcie 2 i być 

ponumerowane liczbami arabskimi. Tytuły tabel w języku angielskim należy 

pisać stosując czcionkę Times New Roman CE o wielkości 10 punktów 

z odstępami między wierszami 1,0 i wyrównaniem do lewej; nie powinny 

kończyć się kropką; odstępy akapitu: przed 0 pt, po 6 pt.: 

 
Table 1. Table description 

    

  

 

• Odwołania do pozycji literaturowych w tekście należy zaznaczyć podając 

w nawiasie okrągłym nazwisko autora i rok wydania cytowanej pozycji. 

Np. (Kowalski i in. 2012, Nowak & Wiśniewski 2009, Wiśniewski 2013). 

• Ostatni rozdział pracy (bez numeracji) to spis literatury pisany czcionką 

Times New Roman CE o wielkości 10 punktów z odstępami między wier-

szami 1,0 i wyrównaniem do obu stron marginesów, wcięcia 0 cm, wysunię-

cie 0,75 cm. Nazwiska ułożone w kolejności alfabetycznej. Poszczególne 

pozycje cytujemy stosując format APA. Np.: 
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Prosimy o poprawne wpisywanie nazwisk autorów oraz nazw czaso-

pism, co ma kluczowe znaczenie w procesie indeksowania cytowań. 

  



• Na końcu artykułu należy umieścić streszczenie publikacji i słowa kluczowe 

w języku angielskim a następnie polskim (wraz z jej tytułem), pisane 

czcionką Times New Roman CE o wielkości 10 punktów z odstępami mię-

dzy wierszami 1,0 i wyrównaniem do obu stron marginesów. Np.: 
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