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WYMOGI EDYTORSKIE WYDAWNICTWA  

 

1. Informacje ogólne: 

 Artykuły drukowane w wydawnictwie są recenzowane 

 objętość artykułu zamieszczonego w monografii to minimum 0,5 arkusza 

wydawniczego (20 tysięcy znaków typograficznych, co po przeliczenie daje ok. 

11 stron) 

 struktura opracowania powinna przedstawiać się następująco: 

1. tytuł artykułu 

2. imię i nazwisko autora, uczelnia 

3. słowa kluczowe 

4. streszczenie 

5. wstęp, w którym zaprezentowane zostaną główne motywy podjęcia badań 

nad omawianym w pracy zagadnieniem, problematyka badawcza, tezy 

6. część zasadnicza pracy podzielona na rozdziały i podrozdziały 

7. podsumowanie zawierające wnioski i konkluzje  

8. bibliografia 

   autor wydrukowanego artykułu otrzymuje bezpłatny egzemplarz publikacji 

 

2. Wymogi techniczne 

 

 Czcionka   

- Times New Roman,  

- rozmiar: 

tytuł art. – 14 Bold, Wersaliki, wyrównanie do lewej 

imię i nazwisko autora - 11 Italic, wyrównanie do lewej 

nazwa uczelni - 11 Italic, wyrównanie do lewej 

śródtytuły - 11 Bold, wyrównanie do lewej, oddzielone od treści 

dwoma wierszami odstępu (góra i dół) 

przypisy - 10 

bibliografia - 11 

 

- zachowana interlinia - 1,  

-tekst wyjustowany;  

-pierwszy wers akapitu – wcięty 

- marginesy – 2,5 cm  

 Ewentualna pojawiająca się w tekście punktacja powinna mieć formę: liczb 

arabskich, podpunktów literowych, myślników, np. 1., a), -. 

 Tabele, schematy, rysunki, wykresy: 

-zapowiedziane w tekście 

-zaopatrzone w numerację (cyfry arabskie) 
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-zatytułowane (tytuł nad tabelą, rysunkiem/ryciną, schematem), czcionka 11 

-źródło opracowania pod tabelą, rysunkiem/ryciną, schematem, czcionka 10 

 

Ryc. 1.1.  Opis nad rysunkiem. 

   
  Źródło:  

 
                 Tab. 1. Opis tabeli  

 
l.p.    

1.    

    
               Źródło:  

 

3. Przypisy i bibliografia 

 

 Przypisy w pracach z zakresu nauk medycznych 

Przypisy w pracach z zakresu nauk medycznych należy wstawiać zgodnie z tzw. 

stylem vancouver (styl numeryczny) rekomendowanym przez International Commitee 

of Medical Journal Editors (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

 

 Przypisy w kwadratowym nawiasie [1], [1,3,10], [1-5] wstawiane są w tekście. 

 Każdemu numerowi odpowiada jedna pozycja literatury, jeśli publikacja cytowana jest 

 wielokrotnie – zachowuje swoją dotychczasową numerację.  
  

 Bibliografia w pracach z zakresu nauk medycznych 

Bibliografia znajduje się na końcu pracy i  ułożona jest bądź alfabetycznie bądź, 

częściej, wg kolejności cytowań – każda publikacja otrzymuje kolejny numer w tym 

miejscu tekstu, w którym po raz pierwszy jest przywołana. 

 

Książka 

Nazwisko i inicjał imienia, Tytuł. Wydawnictwo, Miejsce wydania i rok. 

 
[1] Jarosz M. Suplementy diety a zdrowie. Porady lekarzy i dietetyków. PZWL, Warszawa 2008. 

[2] Dega W., Milanowska K., Rehabilitacja medyczna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1983. 

 

Książka pod redakcją: 

Nazwisko i inicjał imienia redaktora (red.), Tytuł. Wydawnictwo, Miejsce wydania i rok. 

 
[3] Jarosz M. (red.). Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące 

zdrowego stylu życia, IŻŻ, Warszawa 2008. 

[4] Woynarowska B. (red.). Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2007. 

 

Autor instytucjonalny: 

[5] FAO Food And Nutrition Paper 91, Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an 

expert consultation, Food And Agriculture Organization Of The United Nations, Rome 2010. 
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Artykuł w czasopiśmie 
Nazwisko i inicjał imienia (do 6 współautorów, jeśli więcej to dalej „i wsp.” lub „et al.”), 

Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (lub jego skrót) Rok; Wolumen (numer – może zostać 

pominięty, jeśli numeracja stron w obrębie kolejnych miesięcy jest ciągła): strony. 

W przypadku paginacji rzymskiej należy ją zachować. 

 

[6] Kołłątaj B., Kołłątaj W., Karwat I.D., Nieprawidłowe nawyki żywieniowe u nastolatków – 

badania wstępne. Probl. Hig. Epidemiol. 2008; 89: 395–400. 

[7] Scahill L., Carroll D., Burke K., Methylphenidate: Mechanism of Action and Clinical 

Update. J. Child Adolesc. Psychiatr. Nurs. 2004; 17 (2): 85–86. 

[8] Frontini A., Cinti S., Distribution and development of brown adipocytes in the murine and 

human adipose organ. Cell Metab. 2010; 11: 253–256. 

 

Więcej niż sześciu autorów: 

[9] Kratz O., Diruf M.S., Studer P., Gierow W., Buchmann J., Moll G.H. i wsp., Effects of 

methylphenidate on motor system excitability in a response inhibition task. Behavioral and 

Brain Functions 2009; 5: 12. 

 

Autor instytucjonalny: 

[10] Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Vital signs: HIV infection, testing, 

and risk behaviors among youths – United States, Morbidity and Mortality Weekly Report 

2012; 61 (47): 971–976.  

 

Artykuł, rozdział lub część monografii zbiorowej 

Nazwisko i inicjał imienia, Tytuł artykułu/rozdziału/części. [W:] Nazwisko i inicjał imienia 

redaktora (red.), Tytuł książki. Wydawnictwo, Miejsce wydania i rok: strony. 

 

[11] Szponar L., Mojska H., Ołtarzewski M., Tłuszcze. [W]: Jarosz M. (red.), Normy żywienia 

dla populacji polskiej – nowelizacja, IŻŻ, Warszawa 2012: 44–58. 

[12] Piórecka B., Żwirska J., Kozioł A., Krawczyk A., Schlegel-Zawadzka M., Sposób 

żywienia i stan odżywienia dzieci w wieku przedszkolnym w regionie krakowskim. [W:] 

Bartnikowska E. (red.), Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego, cz. 2. 

Wyd. SGGW, Warszawa 2004: 629–634. 

 

Publikacje internetowe 

W przypadku artykułu lub książki j.w., strona www [data dostępu]. 

 

[13] International Longevity Centre-UK and The Merc Company Foundation, The state of 

ageing and health in Europe, Merc & Co., Inc, London, Whitehouse Station, NY 2006, 

www.ilcuk.org.uk/files/pdf_pdf_4.pdf [data dostępu 24.09.2013]. 

 

Strony internetowe: 

[14] www.pzh.gov.pl [data dostępu: 12.04.2014] 

 

 

 Przypisy w pracach z zakresu nauk społecznych 

-wszystkie odwołania do literatury należy podawać w tekście według wzoru: 

[nazwisko autora, rok, s.] 
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 Bibliografia w pracach z zakresu nauk społecznych 

Pozycje powinny być zamieszczone w porządku alfabetycznym 

 

Opis książki: 

 

Nazwisko i inicjał imienia (rok),  tytuł, nazwa wydawcy, miejsce wydania. 

Balicki A. (2002),   Analiza rynku, Wydawnictwo WSZ, Gdańsk. 

 

Praca zbiorowa: 

Nazwisko i inicjał imienia redaktora (red.) (rok), Tytuł, nazwa wydawcy, miejsce wydania. 

Geryk M. (red.) (2010), Organizacje w obliczu współczesnych wyzwań, Wydawnictwo WSZ, 

Gdańsk. 

 

Artykuł z książki (pracy zbiorowej): 

 

Nazwisko i inicjał imienia autora artykułu (rok), tytuł artykułu, [W]: tytuł ksiażki, w jakiej 

zawarty jest artykuł, redaktor książki, nazwa wydawcy, miejsce wydania, numery stron, na 

których znajduje się artykuł. 

Giruć P. (2010), Giełdy towarowe wobec współczesnych wyzwań w warunkach polskiej 

gospodarki, [W]: Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, red. Marcin Geryk, 

Wydawnictwo WSZ, Gdańsk, s. 119-130. 

 

Artykuł z czasopisma: 

 

Nazwisko i inicjał imienia autora artykułu (rok), tytuł artykułu, ”tytuł czasopisma”, numer 

czasopisma, numery stron, które zajmuje artykuł. 

Patora R. (2012), Zarządzanie niepubliczną uczelnią wyższą – nowe kierunki i wyzwania, 

„Przegląd Organizacji”, nr 5, s. 29-32. 

 

Strony internetowe: 

 

www.adres strony, [dostęp: data]. 

 

www.trojmiasto.pl, [dostęp: 28.11.2012] 

 

Książki w internecie: 

 

Nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł, [typ nośnika], [dostęp: data], warunki dostępu. 

Adamczyk P., 11 niezmiennych zasad skutecznego działania, [on-line], [dostęp: 28.11.2012], 

dostępny w internecie: 

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=185231&from=pubindex&dirids=119&lp=4 

 

Artykuł z czasopisma w Internecie: 

 

Nazwisko i inicjał imienia autora artykułu (rok), tytuł artykułu, ”tytuł czasopisma”, [typ 

nośnika], numer czasopisma, [dostęp: data], warunki dostępu. 

Nowak M. (2010), Cybernetyczne przestępstwa – definicje i przepisy prawne, „Biuletyn 

EBIB”, [on-line], nr 4, [dostęp: 28.11.2012], dostępny w internecie: 

http://www.ebib.info/2010/113/a.php?nowak 
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Inne dokumenty w internecie: 

 

Nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł, [typ nośnika], [dostęp: data], warunki dostępu 

J. Orłowska, Społeczna odpowiedzialność biznesu, [on-line], [dostęp: 28.11.2012], dostępny 

w internecie: http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/1098.pdf 

 

4. Szablon publikacji 

 

TYTUŁ PUBLIKACJI (Times New Roman, 14 Bold, WERSALIKI, wyrównanie do 

lewej) 

 
Imię i nazwisko autora (Times New Roman, 11 Italic) 

Uczelnia (Times New Roman, 11 Italic) 

 

(Wyjustowane) 

Słowa kluczowe (Times New Roman, 11 Bold): słowa, słowa, słowa, słowa, słowa… (Times New 

Roman, 11) 

 

Streszczenie (Times New Roman, 11 Bold): tekst streszczenia, tekst streszczenia, tekst streszczenia, 

tekst streszczenia…(Times New Roman, 11) 

 

Wstęp (Times New Roman, 11 Bold) 

 

 Tekst wstępu pisany czcionką Times New Roman 11, interlinia 1, tekst wyjustowały, wcięcie 

na początku akapitu 

 

Tytuł podrozdziału (Times New Roman, 11 Bold) 

 

 Tekst pisany czcionką Times New Roman 11, interlinia 1, tekst wyjustowały. Tekst rozdziały, 

tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału (…), tekst rozdziału. 

 Tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst 

rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst 

rozdziału, tekst rozdziału: 

 

1. tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału 

2. tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału 

3. tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału 

 

Tytuł podrozdziału (Times New Roman, 11 Bold) 

 

 Tekst pisany czcionką Times New Roman 11, interlinia 1, tekst wyjustowały. Tekst rozdziały, 

tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału (…), tekst rozdziału. 

 Tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst 

rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst rozdziału, tekst 

rozdziału, tekst rozdziału.  

Tekst rozdziału, tekst rozdziału przedstawia Rycina 1. 
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Rycina 1. Wnętrze Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku   

 

 
 
Źródło: http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2012/wyzsza-szkola-zarzadzania-w-

gdansku/338/ 

 


