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TYTUŁ ARTYKUŁU
(Calibri 12 pkt., tekst wielkimi literami, pogrubiony, wyśrodkowany)
1. Informacje wstępne (Calibri, 11 pkt., pogrubiony)
Artykuł powinien posiadad strukturę wewnętrzną z wyodrębnionym wstępem (określającym cele
pracy, hipotezy i metody badawcze) śródtytułami oraz podsumowaniem (przedstawiającym główne
wnioski). Objętośd tekstu nie powinna przekraczad 40 tys. znaków wraz ze spacjami.
2. Zasady edytorskie
Plik zapisany w formacie doc. lub docx. Nowy akapit zaznaczony tabulatorem 0,5. Tekst artykułu
Calibri 11 pkt., wyjustowany. Interlinia pojedyncza. Marginesy standardowe (2,5 cm). Bez stosowania
twardych spacji i dzielenia wyrazów oraz innych formatowao.
Numeracja w formacie:
1. Akapit: z lewej 0,
2. wysunięcie brak.
Punktacja w formacie:
— Akapit: z lewej 0,
— wysunięcie 0,63.
Przypis typu harwardzkiego [I. Nazwisko, rok wydania, numer strony: A. Kowalski, 2015, s. 12; lub
GUS, 2015, s. 10.; publikację tego samego autora z tego samego roku należy zaznaczyd literą, np.
2015a, 2105b; korzystanie z tej samej pozycji przypis po przypisie zaznaczone słowem: Tamże, s. 2., a
w przypisach nie następujących po sobie: A. Kowalski, dz. cyt., s. 7; w przypadku źródeł
internetowych: www1, www2, www3].
Wszelkie skróty stosowane w tekście powinny byd najpierw rozwinięte, a w nawiasie obok podana
jego nazwa, która będzie stosowana w dalszej części tekstu. Cytaty oznaczone cudzysłowem, bez
kursywy, wycięcia w cytowanym tekście zaznaczone: (…).
2. Tabele i wykresy
Tekst w tabeli Calibri 10 pkt., interlinia pojedyncza, wyrównany do lewej. Numer i tytuł tabeli 11
pkt. pogrubiony umieszczony nad tabelą, wyrównany do lewej. Pod tabelą pełne źródło
bibliograficzne, Calibri 10 pkt., wyjustowany.
Tabela 1. Przykładowy wygląd tabeli

Źródło: U. Kosowska 2018, Wskazówki dla autorów, s. 1.

Wykresy w formacie xls (Microsoft Excel), skopiowane do właściwego tekstu. Do tekstu dołączony
osobny plik z wykresami. Numer i tytuł wykresu Calibri 11 pkt., pogrubiony wyrównany do lewej. Pod
wykresem pełne źródło bibliograficzne, Calibri 10 pkt., wyjustowany. Rozmiar tabeli powinien
odpowiadad szerokości strony.
Ilustracje, zdjęcia zapisane i umieszczone w tekście w formacie jpg. Do tekstu dołączone osobne
pliki z ilustracjami. Numer i tytuł ilustracji Calibri 11 pkt., pogrubiony wyrównany do lewej. Pod
ilustracją pełne źródło bibliograficzne, Calibri 10 pkt., wyjustowany. W miarę możliwości tabele,
wykresy, ilustracje powinny mieścid się na jednej stronie.

3. Bibliografia
Bibliografia Calibri, 10 pkt. Bibliografia powinna zawierad jedynie pozycje, do których autor
odwoływał się w przypisach. W przypadku pozycji obcojęzycznych przetłumaczonych na język polski,
wskazanie nazwiska tłumacza. Bibliografia uporządkowana alfabetycznie, wg nazwisk
autorów/tytułów pozycji, zgodnie z poniższym schematem:
Bernatowki A., 2015., Istota wszelkich rzeczy, Warszawa.
Celtowski Z., 2016a, W istocie to nic, Katowice.
Celtowski Z., 2016b, W istocie to nic, a jednak wszystko, Katowice.
Górnolotny D., 2018, I to nasza prawda, „Rocznik Prawdziwy”, nr 15(38).
Jaka nasza prawda a jakie ich kłamstwo, 2017, „Codziennik Prawdziwy”, 20.02.2017, nr 10(20).
Kowalski B., 2017, W niebyt z bytu, [w:] Jasny W. (red.), Byty ukryte przed oczami, Warszawa.
Smith T., 2014, Jestem kłamcą, Warszawa, tłum. W. Poniatowski.
Smith T., 2015, I’m not a liar, London.
www1: Tokaczyoki M., 2017, w obliczu prawdy lub kłamstw, http://www.prawda.klamstwo/pdf, dostęp:
20.02.2018.
www2: Jak kłamią Pekioczycy 2018, https://liar.pik.com., dostęp: 17.02.2018.
www3: https://liar.pik.com/data_about_truth/html/, dostęp: 15.02.2018.

4. Streszczenie
Streszczenie powinno byd umieszczone na koocu tekstu (po bibliografii) w języku polskim i
angielskim (maksymalnie do 1000 znaków ze spacjami), wraz ze wskazaniem słów kluczowych (od 4
do 6 słów). Format tak jak poniżej:
Streszczenie (Calibri 10 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany)
Tekst w języku polskim (Calibri 10 pkt.)
Słowa kluczowe: streszczenie, tekst, artykuł, publikacja
Abstract
Text in English
Key words: abstract, text, article, publication

