
 
 

Imię NAZWISKO 
Nazwa uczelni 
Nazwa wydziału 
Nazwa katedry 

 
TYTUŁ ARTYKUŁU 

 
 

Ewentualny cytat 

 
Wyróżnienia/Podtytuły 
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Wypunktowanie: 
- wypunktowanie;
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- wypunktowanie;
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1
 Inicjał imienia (kropka) nazwisko (przecinek) tytuł publikacji pisany kursywą (kropka) miejsce i rok 
wydania (przecinek) nr stron (brak znaku interpunkcyjnego na końcu) 

2
 Jeżeli jest to artykuł w pracy zbiorowej to po tytule art. piszemy (w:) nazwisko redaktora (red.) (dwu-
kropek) tytuł publikacji kursywą (kropka) miejsce i rok wydania (przecinek) nr stron 

3
 Jeżeli jest to artykuł w czasopiśmie to po tytule art. piszemy (w:) tytuł czasopisma w cudzysłowie 
normalną czcionką (kropka) rok wydania (przecinek) nr czasopisma 

4
 strona www (pobrano dzień.miesiąc.rok. r.) – jeśli ściągamy zdjęcie, wykres... 

5
 Inicjał imienia (kropka) nazwisko (przecinek) tytuł publikacji pisany kursywą (w:) strona www (pobrano 
dzień.miesiąc.rok. r.) – jeśli cytujemy artykuł 

Komentarz [o1]: MARGINESY: 
górny 2,5 cm 
dolny 7,5 cm 

prawy i lewy 4,0 cm 

Komentarz [dw2]: Imię i nazwisko: 
czcionka: Arial 10, pogrubiona; wyrówna-
nie: do lewej; wcięcie: pierwszy wiersz, co 

0,75 cm; odstępy: pojedyncze. Nazwisko: 

styl czcionki: pogrubiony, wersalki 

Komentarz [dw3]: Nazwa uczelni: 
czcionka: Arial 10, normalna; wyrównanie: 

do lewej; wcięcie: pierwszy wiersz, co 0,75 

cm; odstępy: pojedyncze 

Komentarz [G4]: Odstęp 

Komentarz [dw5]: Tytuł artykułu: 
czcionka: Arial 10, pogrubiona; wyrówna-

nie: do środka; specjalne: brak; odstępy: 
pojedyncze; wersalki 

Komentarz [G6]:  2x odstęp 

Komentarz [dw7]: Cytat:  
czcionka: Arial 8, Kursywa; wyrównanie: 

do prawej 

Komentarz [G8]: Odstęp 

Komentarz [dw9]: Podtytuł: 
czcionka: Arial 10, pogrubiona; wyrówna-

nie: wyjustowany; wcięcie: pierwszy 

wiersz, co 0,75 cm 

Komentarz [dw10]: Tekst właściwy: 
czcionka: Arial 10, normalna; wyrównanie: 

wyjustowany; wcięcie: pierwszy wiersz, co 
0,75 cm; specjalne: brak; odstępy: pojedyn-

cze 

Komentarz [dw11]: Przypisy wsta-
wiane po znakach interpunkcyjnych. Przy-

pisy dolne: czcionka Arial 8; wyrównanie: 

wyjustowany; wysunięcie 0,25 cm 

Komentarz [o12]: W przypadku powtó-
rzenia przypisu, stosujemy łacińskie słowa 

(ibidem, op. cit., idem...) 



 
 

- wypunktowanie
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Rysunek nr 1: Choinka… 
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Tabela nr 1: Tytuł tabeli. 
 

L.p.    
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Streszczenie 
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 Ustawa z dnia ........... o pomocy społecznej (Dz. U., nr .........., poz. .........) 

Komentarz [dw13]: Wypunktowania: 
wcięcie: od lewej 0,75 cm; wysunięcie co 
0,5 cm. Zaczynamy najlepiej od myślnika i 

kończymy średnikiem, na końcu zdania 

kropka. W całym tekście wypunktowania 
powinny być ujednolicone. 

 

Komentarz [dw14]: Rysunki, wykre-
sy powinny być na całą szerokość tekstu, 

czyli 13,00 cm, tekst przy rysunkach, na 

wykresach itp. oraz opisy - czcionka Arial 
9. Odstęp między tekstem a rysunkiem. 

Wszystkie elementy są czarno-białe. Grafy, 

obrazki, wykresy, schematy podpisywane 
są jako Rysunek. Układ rysunków: równo z 

tekstem. Jeśli rysunek ma być obok tekstu – 

proszę wykorzystać tabelę. Rysunki robione 
„odręcznie” – proszę scalić wszystkie 

elementy (można użyć pole tekstowe albo 

kanwę rysunku, w zależności od potrzeb). 

Komentarz [dw15]: Tabela: nie może 
być szersza niż 13,00 cm (szerokość tek-

stu); tekst w tabelach oraz opisy - czcionka 
Arial 9; wyrównanie do środka. Odstęp 

między tekstem a tabelą. 

Komentarz [o16]: Od 5 do 15 wersów 

Komentarz [o17]: Od 3 do 10 słów 



 
 

Summary 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 

Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
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Bibliografia 
1. Nazwisko inicjał imienia (kropka, przecinek) tytuł publikacji pisany kursywą 

(kropka) miejsce i rok wydania 
2. Nazwisko inicjał imienia, kropka przecinek, tytuł (w:) strona www (pobrano 

dzień.miesiąc.rok. r.) – jeśli cytujemy artykuł 
3. strona www (pobrano dzień.miesiąc.rok. r.) – jeśli ściągamy zdjęcie, 

wykres... 
4. Ustawa z dnia ........... o pomocy społecznej (Dz. U., nr .........., poz. .........) 

Komentarz [o18]: Bibliografia jest 
konieczna, pomimo przypisów dolnych. 

Piszemy w punktach, ułożone alfabetycznie 
według nazw. Strony www również usta-

wiamy alfabetycznie, razem z innymi 

tytułami. Czcionka – Arial 10, wyjustowa-
ny, wysunięcie 0,5 cm, z lewej 0,75. Nie 

umieszczamy nazw wydawnictw ani zna-

ków interpunkcyjnych na końcu. 


