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Wstęp

1. Nagłówek rozdziału
Zasadniczy tekst (od wstępu do podsumowania) powinien być zapisany w jednym
pliku i nie powinien przekraczać 0,5 arkusza wydawniczego (20.000 znaków ze spacjami),
czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe. Jednostki miar należy
podawać w układzie SI. Wzory matematyczne powinny być wykonane w edytorze wzorów
programu Word. Litery alfabetu greckiego, symbole, znaki specjalne powinny być
objaśnione, z zaznaczeniem krojem pisma (pochyłe lub pogrubione).
Lista numerowana i wypunktowana (automatyczne wypunktowanie):
1. Numerowana lista
•

Lista wypunktowana / drugi poziom

Przypisy merytoryczne – dolne, automatyczne.
Literaturę (w tekście) należy cytować w formacie APA podając w nawiasie
nazwisko autora (autorów), rok, numery stron np: (Nowak 2016, s. 5-7). Gdy cytowanych
autorów jest więcej niż trzech, wymienić należy pierwszego z dopiskiem i in., np. (Nowak i
in. 2016, s. 5-7). Gdy przywołuje się więcej niż jedną publikację tego samego autora z tego
samego roku, należy je oznaczyć literą a, b, itp. Przy zwrotach np. (...) według Nowaka należy
w nawiasie podać rok i numery stron (2016, s.5-7). Przy ustawach należy stosować (Dz.U. z
2019 r., poz. 885)
Tabele, rysunki i fotografie zamieszczone w tekście powinny być dodatkowo zapisane
w plikach źródłowych (docx, xls, jpg). Powinny być numerowane cyframi arabskimi, z
podaniem tytułu i źródła. Tabele i rysunki w odcieniach szarości, wyrównane do lewej.
Obramowanie pojedyncze, automatyczna wysokość wiersza. Czcionka tekstu w tabelach –
10-11.
Tabela 1. Tytuł tabeli
Table 1. Title of the table
Wyszczególnie Pierwsza
Druga kolumna Trzecia kolumna
nie
kolumna
Pierwszy
Tekst tekst tekst Tekstteksttekst Tekstteksttekst
wiersz
Drugi wiersz
Tekstteksttekst Tekstteksttekst Tekstteksttekst

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Nowak 2016, s.5)
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Rysunek 1. Tytuł rysunku
Figure 1. Title of the figure
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Nowak 2016, s.5)
Jeśli artykuł jest w języku angielskim tytuły tabel i rysunków powinny być również w
j. polskim. Natomiast jeśli artykuł jest np. w języku rosyjskim (lub innym) tytuły tabel i
rysunków powinny być w języku rosyjskim (lub innych) i w języku angielskim.
Podsumowanie
W podsumowaniu należy podać omówić kluczowe wnioski z badania i teoretyczne
oraz praktyczne implikacje / rekomendacje dotyczące wyników.
Wkład autorów:
Należy podać informacje o procentowym wkładzie poszczególnych osób w
przygotowanie tekstu, z uwzględnieniem zwłaszcza udziału w koncepcję artykułu, treści
teoretyczne i metodologiczne, przeprowadzenie badań, opracowanie danych, analizę i
interpretację wyników.
Literatura: (Times New Roman 10)
Nowak J., (2016), Organizacja i zarządzanie, PWN Warszawa.
ARE (2011), Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, na
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Przesmycka A., Podstawka M. (2016), Ekonomiczna efektywność inwestycji w biogazownie
rolnicze, ”Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, tom
XVIII, zeszyt 6, s. 179.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885

