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WYMOGI EDYTORSKIE  
 

dla artykułów zgłoszonych do monografii w ramach konferencji  
„Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz 

interdyscyplinarne” 
 

Zakres Wymogi 

Edytor tekstu Microsoft Office Word 

Format strony A4, marginesy: 2,5 cm z każdej strony 

Zawartość artykułu 

objętość artykułu – maksymalnie do 24 tysięcy znaków 
typograficznych (ze spacjami) łącznie z przypisami dolnymi 
(maksymalnie 10 stron) 
objętość streszczenia polskiego oraz streszczenia angielskiego – 
do 100 słów 

Czcionka 
Calibri, tekst podstawowy 12 pkt, streszczenie 10 pkt; przypisy 9 
pkt; tabele i rysunki 9 pkt 

Akapit 
odstęp 1½, wysunięcie (pierwszego wiersza) 0,6 cm, 
wyjustowany 

Numeracja podtytułów arabska 

Rysunek 

 granice rysunku 13 cm x 19 cm 
 ustawienie – pionowo 
 kolorystyka czarno-biała, odcienie szarości, tło jasne, brak 

obramowania 
 nieskanowany, edytowalny 
 treść czcionka 9 pkt, odstęp pojedynczy 
 linie rysunku zwykłe (1/2 pkt) 

Tabela 

 granice tabeli 13 cm x 19 cm 
 nieskanowana 
 treść czcionka 9 pkt 
 ustawienie – pionowo 
 linie tabeli zwykłe (1/2 pkt) 
 tytuł i źródło czcionka 9 pkt, odstęp pojedynczy, tytuł przed 

tabelą, źródło pod tabelą 

Przypisy literaturowe  
w tekście w formie [Nazwisko rok, strony] a dla prac zbiorowych 
[Początek nazwy dokumentu ...] – dot. wszystkich cytatów 

Powołanie na inne źródła 
niż literaturowe 

a) powołanie na akty prawne, standardy i inne regulacje – 
w tekście, w nawiasie zwykłym w sposób skrócony, 
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podając 1-3 początkowe wyrazy tytułu dokumentu/aktu 
itp. oraz datę wydania, np. 
[Międzynarodowe Standardy 2011] 
[Ustawa o biegłych rewidentach 2009, str. 3] 

b) strony internetowe – w tekście w nawiasie zwykłym np. 
[IASB 2009] 
[Halov 2004] 

Przypisy merytoryczne na dole strony, numeracja arabska, ciągła w ramach artykułu 

Spis literatury 

a) źródła literaturowe 
po treści artykułu ułożony alfabetycznie od nazwiska, czcionka 9 
pkt 
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, nazwa wydawcy, 
miejsce i rok wydania 

b) inne źródła (dokumenty, standardy, ustawa itp.) 
przywołane w tekście akty prawne, standardy i inne regulacje – 
podajemy w spisie pełny opis dokumentu 

c) strony internetowe 
Nazwisko i inicjały imion autora (rok wydania), tytuł w formie 
występującej w źródle adresu strony i daty dostępu w nawiasie 
[strony internetowe nie powinny być sformatowane jako 
hiperłącze] 
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Szablon 
 

 
Imię i nazwisko  (13 pkt) 

 

………………………………………………………  (9 pkt. – afiliacja / jednostka naukowa) 

 
TYTUŁ (14 pkt) 

 
Streszczenie: w języku polskim (do 100 słów), (10 pkt) 
 
 

Klasyfikacja JEL w wersji polskiej: …………………………. (12 pkt) 
Klasyfikacja JEL w wersji angielskiej: …………………………. (12 pkt) 

Słowa kluczowe: ................ (3-5 słów) w j. polskim (12 pkt) 
Key words: powyższe (3-5 słów) w j. angielskim (12 pkt) 
 
 

1. Wstęp  (13 pkt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………   (12 pkt) 

 

2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego (13 pkt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………   (12 pkt) 

 

3. Tytuł (13 pkt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (12 pkt – numerowane części główne, zatytułowane odpowiednio do ich treści) 
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4. Wnioski (13 pkt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(12 pkt – podsumowanie wyników oraz wniosków z procesu badawczego) 

 
 
Literatura (12 pkt) 

 
Kowalski J., Tytuł „Czasopismo” rok nr …..   (9 pkt) 
Kowalski J., Tytuł rozdziału [w:] Tytuł, red. N. Nowak, Wydawnictwo, miasto, rok, nr … (opcjonalnie) (9 pkt) 
Kowalski J., Tytuł, Wydawnictwo, miasto, rok (9 pkt) 
Ustawa z dnia …. r. o ……………, DzU nr …, poz. …, z późn. zm. (9 pkt) 
Uzasadnienie do …………….., http:// ….. (9 pkt) 
IASB publishes IFRS for SMEs (2009), News Press Release, 09 July 2009, http://www.iasb.org/News/Press+Release/IASB 
(dostęp: 27.10.2010) (9 pkt) 
 

 
 

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM (12 pkt) 
 
Summary: … (do 100 słów), (10 pkt) 
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