
 

 

Artykuł zawierać powinien: 
- imię i nazwisko autora oraz nazwę uczelni 
- tytuł 
- abstrakt w j. angielskim (w przypadku artykułów niepolskojęzycznych również w j. 
polskim) 
- słowa kluczowe w j. angielskim 
- treść artykułu 
- bibliografię wg. wzoru 
 
Wskazówki edytorskie dla Autorów 
Tekst powinien spełniać następujące kryteria formalne: 
 1 Powinien być napisany w edytorze tekstowym Word, czcionką: Times New 

Roman, wielkość 12, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej. Prosimy nie stosować 
pogrubień i rozstrzeleń. Tekst powinien być zaopatrzony w przypisy dolne. 

 2 Powinien zawierać zawsze pełen przypis (prosimy nie używać: ibidem, tamże 
itd.). 

 3 Prosimy nie wprowadzać podziału wyrazów, nie przerzucać pojedynczych liter 
kończących wers do nowego wiersza. 

 4 Rysunki i wykresy muszą być wykonane samodzielnie. 
 5 Artykuł musi być zaopatrzony w: a) abstrakt w języku angielskim, b) tytuł w 

języku angielskim oraz c) słowa klucze (min. 3, max 5) w języku polskim i 
angielskim. 

 6 Maksymalna objętość tekstu - 12 str A4 

 

Wzór przypisów 
 
Przypisy dolne 
Wg wzoru: 
- Książka: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł kursywą, Pełna Nazwa Wydawnictwa, 
Miasto 2016, s. xx–xx. 
- Artykuł: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł kursywą, [w:] Tytuł pracy zbiorowej, red. 
Inicjał imienia. Nazwisko, Pełna Nazwa Wydawnictwa, Miasto 2016, s. xx. 
- Artykuł w czasopiśmie: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł kursywą, „Tytuł czasopisma” 
2016, nr x, s. xx. 
- źródła internetowe: Autor, Tytuł kursywą, link [data dzienna w formacie dd.mm.rrrr]. 
- przy ponownych przywołaniach ibidem i op. cit. 
 
Przykłady różnych wariantów: 
- R.D. Hill, Pozytywne starzenie się, Laurum, Warszawa 2009, s. 181. 
- A. Kacperczyk, Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006. 
- Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1963, s. 628.- 
Niesamodzielność. Studia z pedagogiki specjalnej, red. M. Sekułowicz, M. Oleniacz, 
Wydawnictwo Naukowe DWS, Wrocław 2012, s. 9. 
- www.ur.edu.pl/file/5671/04.pdf [15.05.2015]. 
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych art. 2 pkt 10, Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 
z późn. zm. 



 

 

- L. Januszko, Niepełnosprawność – aspekt epidemiologiczny i społeczny, [w:] 
Niepełnosprawni na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. M. Waszkowski, 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa 2004, s. 67–73. 

 

Bibliografia na końcu artykułu 
Wg wzoru: 
- Książka: Nazwisko Inicjał imienia., Tytuł kursywą, Pełna Nazwa Wydawnictwa, 
Miasto 2016. 
- Artykuł: Nazwisko Inicjał imienia., Tytuł kursywą, [w:] „Tytuł pracy zbiorowej”, red. 
Inicjał iminia. Nazwisko, Pełna Nazwa Wydawnictwa, Miasto 2016, s. xx. 
- Artykuł w czasopiśmie: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł kursywą, „Tytuł czasopisma” 
2016, nr x, s. xx. 
- źródła internetowe – osobno: Autor, Tytuł kursywą, link [data dzienna w formacie 
dd.mm.rrrr]. 
 
Przykłady różnych wariantów: 
Pużyński S., Depresje i zaburzenia afektywne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2009. 
Słownik ję zyka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 8, PWN, Warszawa 1963. 
Stan zdrowia ludnoś ci Polski w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011. 
Straś-Romanowska M., Póź na dorosłoś ć . Wiek starzenia się , [w:] Psychologia 
rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów ż ycia człowieka, red. B. Harwas-
Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 


