
 

Wytyczne dla Autorów dotyczące przygotowania tekstu 

 

1. Informacje o Autorach, tytuł, streszczenie w języku polskim i angielskim: 

a) autor lub autorzy (czcionka Times New Roman 12, pogrubione), 

b) miejsce pracy lub jednostka uczelniana (czcionka Times New Roman 12, kursywą) 

c) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim (czcionka Times New Roman 14, 

pogrubione), 

d) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (max. 5, czcionka Times New Roman 

12), 

e) streszczenie do 200 słów w języku polskim (czcionka Times New Roman 10, 

wyjustowany tekst, odstęp pojedynczy – 1,0). 

f) abstrakt w języku angielskim do 200 słów (czcionka Times New Roman 10, 

wyjustowany tekst, odstęp pojedynczy – 1,0) 

2. Tekst artykułu: 

a) długość powyżej 20 000 znaków (1/2 arkusza) w języku polskim lub w języku 

angielskim (otrzymuje wtedy 5 pkt. MNiSW) 

b) czcionka Times New Roman 12, wyjustowany tekst, odstęp 1,5, 

c) marginesy góra/dół/lewy/prawy: 2,5/2,5/2,5/2,5 

d) numeracja stron w prawym dolnym rogu, 

e) tabele i wykresy najlepiej czarno-białe (bez kolorów), umieszczane bezpośrednio 

w tekście, zalecany format rycin: plik jpg. 

3. Bibliografia: 

a) należy ją zamieścić na końcu artykułu z odnośnikiem liczbowym w tekście i w 

końcowej bibliografii, np. w tekście [1], [2] itd., a w końcowej bibliografii 1., 2. itd. 

(nie alfabetycznie), 

b) dane bibliograficzne dotyczące książek powinny zawierać następujące elementy: 

nazwisko i inicjał imienia (imion) autora, tytuł, część (tom), nazwę wydawnictwa, 

miejsce i rok wydania. Jeśli dana pozycja jest wydawana w serii, należy podać nazwę 

serii w nawiasie, na końcu opisu. Jeśli autor powołuje się na część pracy zbiorowej, to 

po tytule części należy podać tytuł pracy zbiorowej i w nawiasie nazwisko redaktora 

(ów), np.: 

 Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A.: Medycyna fizykalna. PZWL, Warszawa 

2000. 

 Szreter T.(red.): Stany zagrożenia życia u dzieci. PZWL, Warszawa 1996 (Biblioteka 

Lekarza Rodzinnego). 



 Borowicz A.M.: Osteoporoza. W: Fizjoterapia w geriatrii (red. K. Wieczorowska-

Tobis, T. Kostka, A.M. Borowicz). PZWL, Warszawa 2011. 

 

c) dane bibliograficzne dotyczące artykułów powinny zawierać następujące elementy: 

nazwisko i inicjał imienia (imion) autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma lub jej 

skrót, rok, numer rocznika, kolejny numer oraz numery stronnic, na których znajduje 

się artykuł, np.: 

 Earhart G.M.: Dance as therapy for individuals with Parkinson disease. Eur J Phys 

Rehabil Med 2009; 45: 231–238. 

 Budzińska K. Wpływ starzenia się organizmu na biologię mięśni szkieletowych. 

Gerontologia Polska 2005; 13: 1–7. 

 

Format nadsyłania pracy: Microsoft Word: nazwa pliku obejmuje nazwisko, imię autora (lub 

pierwszego autora) i dwa pierwsze wyrazy tytułu bez znaków polskich.  

Termin nadsyłania prac w wersji elektronicznej: 31.10.2020 r. na adres: 

k.kordus@wseit.edu.pl lub p.raglewska@wseit.edu.pl. 


