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„UNIA EUROPEJSKA –  

PERSPEKTYWY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE” 

 

PUBLIKACJA PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ 

 EUROPE DIRECT – TORUŃ ORAZ  

WYDZIAŁU STUDIÓW STOSOWANYCH WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 

 

KONCEPCJA REDAKCYJNA: 

1. WYMAGANIA FORMALNE WOBEC ARTYKUŁÓW:  

Zespół Redakcyjny cyklu wydawniczego „Unia Europejska – perspektywy społeczno-

ekonomiczne” opracował zestaw wymagań formalnych wobec nadsyłanych artykułów. Ich 

spełnienia oraz pozywana opinia recenzentów warunkują przyjęcie artykułu do druku.  

Nadesłane materiały powinny spełnić następujące warunki 

1. Tekst podstawowy, z wyjątkiem tytułu powinien zostać napisany: 

 Czcionka - Times New Roman 

 Styl czcionkia – normalny  

 Rozmiar – 12 pkt. 

 Interlinia – 1,5 wiersza 

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

 Wyrównanie - wyjustowany 

2. Artykuł powinien składać się z trzech podstawowych części, na które składa się 

wprowadzenie (wstęp), cześć zasadnicza artykułu oraz podsumowanie lub wnioski  

3. W lewym górnym roku powinno znaleźć się: imię i nazwisko autora oraz 

reprezentowana instytucja / miejsce pracy 

4. Tytuł artykułu powinien być wyśrodkowany, pogrubiony i zapisany czcionką 

Times New Roman – 14 pkt.  

5. Objętość artykułu łącznie z ewentualnymi tabelkami, wykresami i rysunkami nie 

powinna przekroczyć 15 stron, formatu A-4 

6. Śródtytuły użyte w tekście powinny być wyraźnie wyróżnione (pogrubione, 

czcionka Times New Roman, 12 pkt. 

7. Tabele, wykresy i rysunki:  

 Tabele, wykresy i rysunki powinny mieć tytuły i numery porządkowe oraz źródło 

umieszczone pod tabelą. Tekst w tabeli powinien być pisany Times New Roman 



 2 

10 pkt. z pojedynczym odstępem. Minimalna dopuszczalna szerokość tabel wynosi 

8,1 cm (1 łam), a maksymalna – 17,1 cm (2 łamy). Ewentualne objaśnienia do 

tabeli podajemy pod źródłem 

 Tabele, wykresy i rysunki powinny być wykonane w edytorze Word lub Excel. 

 Tytuł umieszcza się nad wykresem, bez kropki na końcu  

 Tabele, wykresy i rysunki powinny być czarno-białe 

8. Przypisy: 

 Umieszczamy je na dole strony tekstu, na której on występuje, numerowane 

numeracją łączną i za pomocą cyfr arabskich 

 Numer przypisy w tekście powinien znajdować się po znaku przestankowym, tzn. 

tuż za kropką, przecinkiem, średnikiem, bez stosowania spacji.  

 Przypisy powinny być napisane czcionką Times New Roman, 10 pkt. 

z pojedynczym odstępem 

 Autorów podajemy tylko inicjałem imienia, po którym następuje kropka, spacja, 

a następnie całe nazwisko, przecinek, spacja, tytuł książki/artykuły, przecinek, 

spacja miejsce wydania publikacji i rok, przecinek, spacja, „s” (strona), kropka, 

spacja, numer strony, kropka 

WZÓR:  

1 W. Anioł, Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2006, s. 23.  

2 L. Balcerowicz, Wątpliwa moralność, „Wprost”, Nr 1059, 16.03.2003, s. 41.  

3. M. Fic, J. Wyrwa, Ubóstwo a zabezpieczenia społeczne, [Online], dostępne: 

http://www.univ.rzeszow.pl/nierownosci/wyklady/31.doc, 28.12.2006, s.17.  

 

 Jeżeli przypis następuje bezpośrednio jeden po drugim, to piszemy: Ibidem, s.56. 

 Jeżeli przypis następuje dalej w tekście, to piszemy: W. Anioł, op.cit., s.27.  

 Jeżeli cytowane jest więcej dzieł tego samego autora, to precyzujemy, o które 

chodzi: W. Anioł, Europejska polityka ..., op.cit., ss.29-41. 

 Przypisy powinny być wyjustowane 

 

9. Literatura: 

 Umieszczamy ją na końcu artykułu alfabetycznie zachowując redakcyjne wymogi 

 Literaturę dzielimy na: Dokumenty, Druki zwarte, Najważniejsze artykułu 

 Materiały ze stron internetowych umieszczamy  następujący sposób: 

WZÓR: 

http://www.univ.rzeszow.pl/nierownosci/wyklady/31.doc
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Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, [Online], dostępne: 

http://ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_12.doc, 06.10.2007. 

 

 Każdy przypis kończymy kropką 

WZÓR POPRAWNIE PRZYGOTOWANEJ LITERATURY: 

Dokumenty: 

 Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia 

państw członkowskich (2006/544/WE). 

 Employment in Europe 2002, European Commission, Directorate – General for 

Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, September 2002.  

Druki zwarte:  

 Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2006.  

Najważniejsze artykuły:  

 Anioł W., Przyszłość europejskiej polityki społecznej, [w:] Społeczne skutki integracji 

Polski z UE, (red.) Głąbicka K., Warszawa 1999.  

 Balcerowicz L., Wątpliwa moralność, „Wprost”, Nr 1059, 16.03.2003.  

 Fic M., Wyrwa J., Ubóstwo a zabezpieczenia społeczne, [Online], dostępne: 

http://www.univ.rzeszow.pl/nierownosci/wyklady/31.doc, 28.12.2006.  

 

10. Abstrakt 

Artykuł powinien zawierać streszczenie, nie przekraczające 600 znaków, przygotowane 

w języku polskim 

11. Wszystkie materiały przeznaczone do druku powinny zostać dostarczone w jednym 

egzemplarzu wraz z dyskietką i w formie elektronicznej (e-mailem: k.marchlewska@byd.pl). 

Zawartość wersji elektronicznej powinna być identyczna z wydrukiem.  

12. Do tekstu artykułu prosimy dołączyć pismo, w którym autor zwraca się do redakcji 

z prośbą o wydrukowanie pracy w czasopiśmie (jest to formalna zgoda autora na publikację 

pracy), podaje pełne imię i nazwisko, stopień naukowy, miejsce pracy z dokładnym telefonem 

i adresem e-mailowy oraz krótką notkę o sobie.  

13. Kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach 

niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma 

14. Prace przygotowane niezgodnie z zamieszczonymi powyżej warunkami publikacji nie 

będą kierowane do recenzji i druku 

15. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymają bezpłatnie jeden egzemplarz 

czasopisma przesłany pod wskazany adres korespondencyjny. 

 

http://ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_12.doc
http://www.univ.rzeszow.pl/nierownosci/wyklady/31.doc

