
Wskazówki dla autorów artykułów 
 

 

WYMAGANIA EDYCYJNE 
PREFEROWANA OBJĘTOŚĆ: 

- artykuły naukowe i komunikaty z badań - do 15 stron znormalizowanego maszynopisu; 

- recenzje Książek - do 8 stron znormalizowanego maszynopisu; 

-  informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach i 

seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych ważnych 

wydarzeniach w życiu naukowym - do 6 stron znormalizowanego maszynopisu; 

- wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wybitnych 

uczonych z dziedziny organizacji i zarządzania - do 6 stron znormalizowanego 

maszynopisu. 

 
FORMAT DOKUMENTU 
Tekst referatu w formacie Microsoft Word. Standardowa strona formatu A4, standardowe 

marginesy (górny i dolny po 2,5cm, prawy i lewy po 4 cm). 

 
CZCIONKI I STYLE 
Prosimy o stosowanie tylko jednego stylu (np.: standardowy), czcionka Times New Roman 11 

pkt, odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, bez akapitów. 

pliki nie powinny zawierać „linków” do stron www 

Wypunktowania i wyliczenia automatyczne. 

Akapit rozpoczyna się w tekście od trzeciego znaku 

 
PRZYPISY 
Przypisy bezpośrednio w tekście. Odwołania do źródeł w formacie: „[liczba wskazująca do 

jakiej pozycji z bibliografii następuje odwołanie, numer strony] 

Spis bibliografii: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera drugiego 

imienia (kropka),  tytuł pozycji kursywą (przecinek), wydawca (przecinek), miejsce i rok 

wydania (przecinek). W cudzysłowie pisze się, zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po 

czym bez interpunkcji rok i po przecinku numer. 

 

TABELE I RYSUNKI 
Prosimy o sporządzanie rysunków w stosowanych programach graficznych i wstawianie ich do 

tekstu referatu jako plików w jednym z popularnych 

formatów, np: WMF (Windows Meta File). W związku z docelowym formatem szerokość tabel i 

rysunków nie może przekraczać 13 cm. 

 
 
 

STRUKTURA ARTYKUŁU 
Informacje o autorze: 

- Imię i nazwisko, 

- stopień/tytuł naukowy, 

- afiliacja, 



- adres e-mail,  

- adres, 

- telefon. 

 

Tytuł artykułu nie powinien być dłuższy niż 6-8 słów 

 

Streszczenie w języku polskim, do 1000 znaków, powinno zawierać: 

- uzasadnienie celowości przeprowadzenia badań lub podjęcia dyskusji, 

- zarysowanie problemu badawczego i zdefiniowanie celu,  

- określenie sposobu przeprowadzenia postępowania badawczego lub rozwiązania 

problemu teoretycznego, 

- syntetyczną prezentację wyników. 

 

Słowa kluczowe w języku polskim do pięciu najważniejszych terminów naukowych związanych 

z tematem artykułu. 

 

Wprowadzenie zwierające wyjaśnienie podwodów dla których dlaczego trzeba było 

przeprowadzić badania oraz na jakie szczegółowe pytanie szukano odpowiedzi. 

 

Główna część artykułu powinna być podzielona na części (strukturyzacja)  

 

Podsumowanie, zawierające kluczowe wyniki i ustalenia 
 

Tytuł w języku angielskim 
 
Streszczenie w języku angielskim 
 
Bibliografia - ograniczona do maksymalnie 25 pozycji naukowych 


