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ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO DRUKU 
 

1. Język artykułu: polski lub angielski. 

2. Czcionka:  

 nazwisko autora - Times New Roman 11,  

 tekst - Times New Roman 12, 

 tytuł – wielkie litery, wyśrodkowany, Times New Roman 14,  

 śródtytuły – wyśrodkowane, Times New Roman 14, 

 przypisy – Times New Roman 10 

 opisy ilustracji (nazwa, tytuł, źródło) – Times New Roman 10 

 tekst wyjustowany,  

 akapit 0,75 cm,  

 odstęp pomiędzy liniami – 1,5. 

3. Format strony: A4. 

4. Marginesy: górny, dolny, lewy, prawy – 2,5 cm. 

5. Artykuł musi zawierać wyróżniony wstęp oraz zakończenie.  

6. Po tytule należy umieścić wykaz słów kluczowych oraz streszczenie, zaś na końcu 

tekstu, po bibliografii – anglojęzyczną wersję tytułu, keywords oraz summary. 

7. Artykuł powinien mieć  

7.1. na początku – abstrakt  w o objętości 1000 znaków; 

7.1.1. abstrakt powinien zostać przygotowany przez autora w języku polskim  

i angielskim.  

7.1.2. Źródła podawane w bibliografii należy pogrupować wg rodzaju: literatura, akty 

prawne, wykaz orzecznictwa, źródła internetowe. 

8. Do tekstu należy dołączyć notkę biograficzną – o objętości do 250 słów. 

9. Prosimy wykorzystać przy wklejaniu rysunków funkcję grupowania. 

10. Objętość artykułu –20.000. – 30.000.  znaków  

11. Strony winny być numerowane automatycznie (dół strony, po prawej). 

12. Wyliczanie należy zaznaczać kropkami (punktorami): •, zaś numerować cyframi 

arabskimi: 1). 

13. Przypisy na dole strony, numerowane, według wzoru1: 

                                                 
1  Książki: I. [pierwsza litera imienia] Nazwisko, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania, strona/strony. 

WZÓR: N. Goodman, Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 42–47. 

Opracowania w publikacjach zwartych: I. [pierwsza litera imienia] Nazwisko, Tytuł opracowania [w:] Tytuł 

książki, red. I. [pierwsza litera imienia] Nazwisko, Wydawca, Miejsce i rok wydania, strona/strony. 

WZÓR: A. Marek, Wolność jako przedmiot ochrony prawa karnego [w:] Prawnokarne aspekty wolności, red. 

M. Mozgawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 23. 

Artykuły w czasopismach: I. [pierwsza litera imienia] Nazwisko, Tytuł, „Tytuł czasopisma”, rok, numer, 

strona/strony. 

WZÓR: M. Skała, Etyka sprzedawcy, „Marketing w Praktyce”, 2002, nr 11, s. 17–18. 

Źródła internetowe: I. [pierwsza litera imienia] Nazwisko, Tytuł, adres strony internetowej, [dostęp: data]. 
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14. W przypisach odnoszących się do źródeł poprzednio cytowanych, stosujemy 

odnośniki w wersji łacińskojęzycznej (op. cit., idem, ibidem itp.) 

15. Zalecamy korzystanie z szablonu tekstu umieszczonego poniżej – Załącznik Nr 1. 

16. Do publikacji przyjmujemy jedynie materiały w wersji elektronicznej (MS Word 

w formacie *doc lub docx).  

17. Artykuły niespełniające wymogów edytorskich będą odsyłane do Autorów w celu 

dostosowania. 

 

UWAGA! Z przyczyn formalnych wymagane jest złożenie podpisu przez Autora artykułu:  

a) dostarczenie podpisanego odręcznie (skan/faks/oryginał) formularza zgłoszeniowego,  

b) lub dostarczenie inną drogą do Organizatorów Konferencji podpisanej odręcznie zgody na 

publikację artykułu przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w 

Gdyni, według formularza stanowiącego Załącznik numer 2 do niniejszej instrukcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
WZÓR: R. Grosset, M. Anszczak, Zastosowanie metody matrycowania jako droga do sprawnego systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego, http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/13/28, [dostęp: 11.07.2013]. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

S Z A B L O N   T E K S T U 

 

 

Jan KOWALSKI 

 

TYTUŁ ARTYKUŁU 

 

 

Słowa kluczowe: słowo, słowo, słowo, słowo, słowo. 

 

Streszczenie: Treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść (max 150 słów). 

 

 

Wprowadzenie 

 

Treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść. 

 

 

Tytuł 

 

Treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść: 

 wypunktowanie wypunktowanie wypunktowanie, 

 wypunktowanie wypunktowanie wypunktowanie. 
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Treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść2. 

 

 

Tytuł 

 

Treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść: 

1) wypunktowanie wypunktowanie wypunktowanie, 

2) wypunktowanie, wypunktowanie, wypunktowanie, wypunktowanie wypunktowanie, 

wypunktowanie, 

3) wypunktowanie wypunktowanie wypunktowanie. 

Treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść. 

 

 

 

Rys. 1. Warstwowy model pojęcia społeczeństwa informacyjnego 

Źródło: M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru [w:] Materiały 

ogólnopolskiej konferencji naukowej: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: 

dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Kraków 2001 [online]. Akademia Górniczo - Hutnicza 2007 [dostęp: 

1 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r11.pdf. 

 

Treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść. Treść treść 

                                                 
2  Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 118. 

SFERA SPOŁECZNO - KULTUROWO - POLITYCZNA 

SFERA GOSPODARCZA 

TECHNIKI I TECHNOLOGIE IT 
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treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść. 

 

Tabela 1 

Cechy i trendy rozwojowe trzech typów społeczeństw 

 Społeczeństwo 

agrarne 

Społeczeństwo 

przemysłowe 

Społeczeństwo 

informacyjne 

bogactwo ziemia kapitał wiedza 

produkt podstawowy żywność wyroby przemysłowe informacja, dane 

praca obok domu daleko od domu w domu, telepraca 

transport rzeka, droga kolej, autostrada infostrada 

energia ludzka, zwierzęca węgiel, para, benzyna elektryczność jądrowa 

skala działania lokalna regionalna globalna 

rozrywka obrzędowa, ludowa masowa domowa, interakcyjna 

tajemnica religijna polityczna handlowa 

oświata mistrz szkoła komputer, telenauczanie 

Źródło: T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, 

Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 45. 

 

Treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść. 

 

 

Zakończenie 

 

Treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść. Treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść. 
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Title 

Keywords: keyword, keyword, keyword, keyword. 

 

Summary: 

Content content content content content content content content content content content 

content content content content content content content content content content content 

content content content content content content content content content content content 

content content content content content content content content content. 

 

 

Jan Kowalski – notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka 

notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka 

notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka notka 

notka notka notka notka notka notka notka notka notka. 
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Załącznik nr 2 

 

 

______________________________________ 

(imię i nazwisko autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA 
 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie książki/artykułu/komunikatu (niepotrzebne skreślić)  

 

___________________________________________________________________ 

(tytuł publikacji) 

 

 przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 

 

 

 

 

 

(własnoręczny podpis autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość___________________ 

 

 data __________________________ 


