
 

Tytuł artykułu (Times New Roman 14 pkt, 

pogrubiony, wyśrodkowany) 

 

Imie i nazwisko pierwszego autora (Times New Roman, 

12 pkt, wyrównanie do lewej) 

adres e-mail, który zostanie opublikowany w czasopiśmie, 

ORCID ID (każdy autor musi podać ORCID ID)  

Afiliacja zawierająca adres instytucji reprezentowanej przez 

autora (Times New Roman, 12 pkt) 

 

Imięi i Nazwisko drugiego autora (Times New Roman, 12 pkt, 

wyrównanie do lewej) 

adres e-mail, który zostanie opublikowany w czasopiśmie 

ORCID ID (każdy autor musi podać ORCID ID)  

Afiliacja zawierająca adres instytucji reprezentowanej przez 

autora (Times New Roman, 12 pkt) 

 

Abstrakt (wersja angielska i tożsama wersja polska) 

 

250-300 słów - Należy krótko opisać motywację do badań i tło 

badawcze. W streszczeniu należy podać cel artykułu, metodę 

badania, dane, zarys wyników i główny wkład (Times New 

Roman, 12 pkt, w pełni wyjustowany, interlinia 1,5). 

https://orcid.org/signin
https://orcid.org/signin


 

Kody JEL: np. A11; A14; B16 

http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php#A 

(Times New Roman, 12 pkt, wyrównanie do lewej) 

 

Słowa kluczowe (wersja angielska i polska): 5-7 słów lub 

fraz (Times New Roman, 12 pkt, wyrównanie do lewej) 

 

Format całego tekstu:  

• Times New Roman, 12 pkt;  

• interlinia 1,5; 

• tekst wyjustowany,; 

• marginesy: prawy - 2,5 cm, lewy - 2,5 cm, górny - 

2,5 cm, dolny - 2,5 cm.  

Objętość artykułu nie może być mniejsza niż 0,5 arkusza 

wydawniczego (1 ark. wyd. = 40 000 znaków ze spacjami lub 

3 000 cm2 ilustracji) oraz nie powinna przekroczyć 16 stron 

maszynopisu w formacie A4. 

Rysunki i tabele: 

 

Zaleca się wykonywanie rysunków w formacie jpg. Rysunki 

można umieszczać bezpośrednio w tekście, lub w osobnych 

plikach z nazwą, w tekście zaś powinny być zaznaczone 

http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php#A


miejsca, gdzie powinny się znajdować. Wszystkie rysunki 

i fotografie powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 

300 dpi. Tabele, rysunki i fotografie powinny być 

konsekwentnie numerowane (numeracja arabska) i zaopatrzone 

w tytuły oraz źródło: 

Opis tabel i rysunków należy umieścić nad tabelą / rysunkiem, 

zaś pod tabelą i rysunkiem należy umieścić źródło.  

 

Treść artykułu powinna zostać podzielona na następujące 

sekcje: Wprowadzenie / Przegląd literatury / Metodykaa badań 

/ Wyniki / Dyskusja / Wnioski 

 

Wprowadzenie 

 

W akapicie prowadzającym należy  nakreślić cele i motywację 

do pisania pracy. Wprowadzenie powinno stanowić kontekst 

do dyskusji zawartej w treści artykułu i jednoznacznie 

wskazywać na cel artykułu. 

 

• Wprowadzenie zawiera uzasadnienie wagi tematu. 

• Część wprowadzająca zawiera cel/zadanie oraz krótkie 

informacje o metodach. 

• W ostatnim akapicie wprowadzenia.należy umieścić 

krótki opis każdej części artykułu  



 

Przegląd literatury 

 

• Należy nawiązać  do  wcześniejszych badań z zakresu 

danego tematu oraz wyników wcześniejszych badań 

• Autor powinien odnieść sie również do własnych 

publikacji dot. poruszanego tematu w artykule 

• Przegląd literatury powinien uwzględniać różne 

perspektywy podejścia do zagadnienia oraz wskazać 

różnice w stosunku do istniejących badań  

• W tekście artykułu muszą sie znaleść odniesienia 

 

Metodyka Badań 

 

Ta sekcja jest obowiązkowa i powinna zawierać szczegółowy 

opis metodyki 

 

• Metodyka badań powinna zawierać opis doboru 

materiałów, przedstawić hipoteze (-y) oraz opis metod 

badawczych. 

• Artykuł powinien identyfikować mocne i słabe strony 

metodyki oraz jej ustalenia 

 

 



Wyniki 

 

• Wyniki powinny zostać szczegółowo omówione 

• Należy przedstawić dlaczego problem badawczy jest 

oryginalny i swego rodzaju nowością oraz słuszność tez 

zawartych w artykule w odniesieniu do wiarygodnych 

źródeł. 

 

Dyskusja 

 

• Odniesienie i porównanie tez/badań zawartych 

w artykule do wcześniejszych wyników. 

 

Wnioski 

 

• Podsumowanie i wskazanie kierunków przyszłych 

badań.  

• Przedstawienie ogólnego streszczenia artykułu, jego 

wyników, tez oraz implikacji i zaleceń dotyczących 

praktyki 

• Należy wskazać ograniczenia badawcze oraz sugestie 

dotyczące przyszłych badan 

 

 



Podziękowania 

 

W tej części powinny znaleźć się podziękowania i informacje 

dotyczące finansowania badań przedstawionych w artykule. 

 

Referencje 

 

Spis wszystkich publikacji, na które powołał się autor 

sporządzony wg stylu APA (American Psychological 

Association wydanie 7).  

 

Opisy bibliograficzne w standardzie APA 7: 

 

Publikacje książkowe: 

Nazwisko, Inicjał imienia. Inicjał imienia. (rok). Tytuł książki: 

Podtytuł książki. Wydawnictwo.  

Nazwisko, Inicjał imienia., Nazwisko2, Inicjał imienia. (rok). 

Tytuł książki: Podtytuł książki. Wydawnictwo. 

 

 

Publikacje książkowe pod redakcją 

Nazwisko, Inicjał imienia. (red.). (rok). Tytuł książki: Podtytuł 

książki. Wydawnictwo. 

 

Rozdział w książce lub publikacja w pracy zbiorowej 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł rozdziału. W: Inicjał 

imienia. Nazwisko1 i Inicjał imienia. Nazwisko2 (red.), Tytuł 

książki (nr wydania, strony rozdziału). Wydawnictwo. 

 

 

 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples


Artykuł w czasopiśmie 

Nazwisko, Inicjał imienia., Nazwisko2, Inicjał imienia. (rok). 

Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(numer), strony. URL lub 

DOI 

 

Artykuł w periodyku 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok, dzień miesiąc). Tytuł artykułu. 

Tytuł czasopisma, (numer), strony. 

 

Artykuł w formie strony WWW 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok, dzień miesiąc). Tytuł artykułu. 

Nazwa portalu. URL 

 

Opublikowane referaty konferencyjne 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł referatu. W: Inicjał 

imienia. Nazwisko (red.), Tytuł pracy zbiorowej w formie 

książki (strona początkowa-strona końcowa referatu). Nazwa 

Konferencji, data, miejsce. URL lub DOI 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł referatu. Tytuł Pracy 

Zbiorowej Wydanej w Formie Czasopisma, tom(numer), 

strony. Nazwa Konferencji, data, miejsce. URL lub DOI 

 

 

Nieopublikowane referaty konferencyjne 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł referatu [prezentacja]. 

Nazwa Konferencji, data, miejsce. URL lub DOI 

 

Raporty instytucji 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł raportu: Podtytuł 

raportu (numer jeśli jest nadany). Nazwa 

wydawcy/zleceniodawcy. URL lub DOI 

Nazwa organizacji. (rok). Tytuł raportu: Podtytuł raportu 

(numer jeśli jest nadany). URL lub DOI 

 

 

 



Publikacje w druku 

Nazwisko, Inicjał imienia. (w druku). Tytuł artykułu. 

 

Opublikowane prace doktorskie/magisterskie 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł pracy 

doktorskiej/magisterskiej [praca doktorska, Nazwa Uczelni 

Nadającej Tytuł]. URL 

 

Nieopublikowane prace doktorskie/magisterskie 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł pracy 

doktorskiej/magisterskiej [nieopublikowana praca doktorska]. 

 

 

 

Krótki biogram autora / biogramy autorów  

 


