Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach od 13 do 15 stron według
wymaganego formatowania (min. 0,5 arkusza).

Wydawnictwo – Wymagania dla składanych publikacji
MS Word – ustawienia strony: papier A4 !!!

Marginesy:
górny 3 cm
dolny 6,7 cm
prawy 4,2 cm
lewy 4,2 cm
nagłówek 2 cm
stopka 5,5 cm

Czcionka podstawowa – Times New Roman 12 pkt., przypisy dolne wcięte pod stroną –
9 pkt., tytułu i podtytuły czcionką odpowiednio większą i wytłuszczone.

Tekst – wyjustowany (wyrównanie do prawej i lewej), pojedyncze spacje (odstępy)!!!

Interlinia (Odstęp między wierszami) – 1,5 wiersza.

Wcięcie akapitowe (pierwszy wiersz) 1 cm

Włączone dzielenie wyrazów, język polski

Tabele (czcionka 8-9 pkt) i rysunki (nie w kolorze – w szarościach) muszą się mieścić
w podanej ramce kolumny, max. szerokość 12,6 cm (nie wychodzić poza marginesy!!!)

W tabelach i rysunkach – czcionka 7-10 pkt.

UWAGA!
Prosimy w miarę możliwości o dwustronny wydruk prac.

Wydawnictwo Uczelniane – podstawowe wymagania
redakcyjne dla skáadanych publikacji
NUMERACJA ROZDZIAàÓW I PODROZDZIAàÓW
Przygotowując spis treĞci bĊdący podstawą caáej pracy, naleĪy zastosowaü nastĊpującą
numeracjĊ:
Przykáad 1
Rozdziaá 1
1.1. (Podrozdziaá)
1.1.1. (nastĊpna podrzĊdnoĞü itd.)
Przykáad 2
Rozdziaá I
1. (Podrozdziaá)
1.2. (nastĊpna podrzĊdnoĞü)
TABELE
1. Wyraz „tabela” podaje siĊ zawsze w peánym brzmieniu w prawym górnym rogu nad tabelą.
KaĪde zestawienie powinno mieü tytuá – nad tabelą, na Ğrodku.
2. Do oznaczania kolejnoĞci tabel uĪywa siĊ liczb arabskich, stosując numeracjĊ ciągáą
w obrĊbie caáej pracy lub jej czĊĞci.
3. Przykáad tabeli:
Tabela 3
Sumaryczna moc zainstalowana instalacji odnawialnych Ĩródeá energii
Sumaryczna moc zainstalowana (MW)
Rodzaj OZE

Moc instalacji OZE objĊtych
promesami koncesji (MW) – stan na
31 lipca 2006 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

Elektrownie na biomasĊ

11,9

51,9

189,8

0

Elektrownie na biogaz

24,8

23,5

31,9

2,7

Elektrownie wiatrowe

54,6

64,9

83,3

425,5

895,9

886,1

1002,5

0,16

í

í

Elektrownie wodne
Elektrownie wykorzystująca
technologiĊ wspóáspalania
Razem:

987,2

í

1026,4

1 307,5

13,5
441,86

ħródáo: M. KrawczyĔski: Formalnoprawne i ekonomiczne wspieranie rozwoju technologii odnawialnych Ĩródeá energii.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
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4. Pomijamy formuáĊ „Opracowanie wáasne” w Ĩródáach pod tabelą.
5. Podaje siĊ odrĊbne Ĩródáa dla tabel i odrĊbne dla rysunków.
6. Przypisy do tabel powinny byü zamieszczone pod tabelami, a nie w tekĞcie gáównym. Jako
odnoĞniki do przypisów zaleca siĊ uĪywanie gwiazdek (lub maáych liter w przypadku
wiĊkszej iloĞci odnoĞników).

RYSUNKI
1. Wyraz „rysunek” zawsze skracamy (Rys.) i umieszczamy pod rysunkiem, w lewym
dolnym rogu. KaĪdy rysunek powinien mieü numer i tytuá.
2. Przykáad:

Plan

Kultura

Komunikacja

OsiągniĊcie

Ludzie

Proces
ZaangaĪowanie

Rys. 8. Model TQM wedáug J.S. Oaklanda
ħródáo: J.S. Oakland: Total Quality Management. Text with cases. Butterworth-Heinemann, Oxford 2003, p. 27.

3. Podobnie jak w przypadku tabel, nie stosuje siĊ formuáy „Opracowanie wáasne” w Ĩródáach.

BIBLIOGRAFIA
1. Tytuáy publikacji zapisuje siĊ kursywą lub pismem prostym – naleĪy wybraü jeden
z podanych sposobów zapisu.
2. Tytuáy czasopism ujmuje siĊ w cudzysáowy.
3. NaleĪy pamiĊtaü o kolejnoĞci alfabetycznej (uwaga – w bibliografii nazwiska autorów
podajemy przed inicjaáem imienia).
4. W przypadku pracy zbiorowej najpierw podaje siĊ tytuá, a potem redaktora.
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Przykáady:
Wydawnictwa zwarte:
SowiĔska A.: WstĊp do psychologii dla studentów kierunków ekonomicznych. AE, Katowice 2007.
Strijker D., Deinum T.: Relative Welfare Differences in the EU. In: Development Issues and Strategies in the
new Europe. Ed. M. Tykkylainen. CPM, Altershot 1992.
Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego. Red. I. JĊdrzejczyk, S. BoĪek-WĊglarz. AE, Katowice 2007.

Wydawnictwa ciągáe:
Aussem A., Murtagh F.: A Neuro-Wavelet Strategy for Web Traffic Forecasting. “Journal of Financial
Statistics” 1998, No. 1.
Janda P.: Zaspokojenie roszczeĔ wierzycieli jako cel postĊpowania upadáoĞciowego. „PaĔstwo i Prawo” 2005,
nr 10.

Akty prawne:
Ustawa o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z póĨn. zm.

Witryny internetowe:
Witryna internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl

PRZYPISY
1. Stosuje siĊ numeracjĊ ciągáą w obrĊbie caáej pracy bądĨ rozdziaáów. W przypadku
publikacji o duĪej objĊtoĞci i wiĊkszej liczbie przypisów zaleca siĊ wprowadzenie
przypisów w obrĊbie rozdziaáów.
2. Podstawowe terminy w jĊzyku áaciĔskim:
Ibid. (w tym samym miejscu) – jeĪeli powtarzamy zawartoĞü przypisu poprzedniego:
1

M. Adamiec, B. KoĪusznik: Zarządzanie zasobami ludzkimi. AKADE, Kraków 2000, s. 56.
Ibid. (przywoáywane są te same strony pracy).
3
Ibid., s. 58. (przywoáywana jest ta sama praca, ale inna jej strona).
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Op. cit. (dzieáo cytowane) – jeĪeli powtórnie przywoáujemy dzieáo:
M. Adamiec, B. KoĪusznik: Op. cit., s. 21. (podany zapis stosujemy, gdy osoby są autorami tylko jednej
pozycji)
M. Adamiec, B. KoĪusznik: Zarządzanie zasobami…, op. cit., s. 56. (jeĞli podane osoby są autorami
wiĊcej niĪ jednej publikacji przywoáywanej w pracy)
Ubezpieczenia ryzyka…, op. cit., s. 48. (zapis stosowany w przypadku w pracy zbiorowej)
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ZALECENIA JĉZYKOWE
NajczĊĞciej popeániane báĊdy:
Formy niewáaĞciwe

Formy poprawne

Bazowaü

Opieraü siĊ na czymĞ, mieü coĞ za podstawĊ

Mieü miejsce

odbywaü siĊ, wystĊpowaü, stawaü siĊ, dochodziü do
czegoĞ, dziaü siĊ, nastąpiü, zdarzyü siĊ, wydarzyü

OdnoĞnie czegoĞ

OdnoĞnie do czegoĞ

Okres miesiąca, okres roku, okres czasu

Miesiąc, rok, czas

Posiada wiedzĊ, plany

Ma wiedzĊ, plany,

Szereg odmian, od szeregu lat

Wiele odmian, od wielu lat

W oparciu o metody, badania

Opierając siĊ na metodach, na podstawie badaĔ

Za wyjątkiem

Z wyjątkiem

NaleĪy stosowaü konsekwentną pisowniĊ (w caáej pracy wybrany sposób zapisu – peána
forma lub skrót) podanych konstrukcji:
2000 rok – 2000 r.
i tym podobne – itp.
miĊdzy innymi – m.in.
na przykáad – np.
okoáo – ok.
rysunek – rys.
tabela – tab.
tak zwany – tzw.
to jest – tj.
to znaczy – tzn.
tysiąc, milion – tys., mln
w latach dziewiĊüdziesiątych XX wieku – w latach 90. XX w.
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