
WYMOGI EDYTORSKIE 

 

OBJĘTOŚĆ artykułu wraz z tabelami, wykresami, fotografiami itp. nie powinna przekraczać 

12 stron przy rozmiarze strony A4 i marginesach po 2,5 cm. 

 

Artykuł powinien być napisany CZCIONKĄ typu TIMES NEW ROMAN 12 PKT.,  

1½ ODSTĘPU między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. 

kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań. 

 

Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać 13 x 17 cm; numeracja tabel i rysunków 

powinna być cyframi arabskimi. Wszystkie tabele, wykresy i zdjęcia powinny posiadać tytuł i 

źródło (w języku polskim) i być opracowane WYŁĄCZNIE w SKALI SZAROŚCI! 

Wykresy i tabele powinny być edytowalne – powinny być tworzone w edytorze tekstu 

Microsoft Word, a nie zamieszczane w formie zdjęć lub kopiowane z arkusza kalkulacyjnego 

Excel – uniemożliwia to niezbędną czasem edycję. 

 

Przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów umieszczamy PRZYPIS 

DOLNY wg wzoru: 

1. M. Blaug: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1994, s. 466. 

2. A. Panasiuk: Jakość w gospodarce turystycznej. [w:] Gospodarka turystyczna. Red. 

naukowa A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 53-58. 
3. A.P. Wiatrak: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. 

„Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1, ss. 35-36. 

Kolejne cytowania tego samego dzieła: A.P. Wiatrak: Wpływ agroturystyki… op. cit., s. 37. 

Literaturę należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: 

1. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1994. 

2. Panasiuk A.: Jakość w gospodarce turystycznej. [w:] Gospodarka turystyczna. Red. 

naukowa A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
3. Wiatrak A.P.: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. 

„Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1. 

 

OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY UKŁAD PRACY: 

Imię i Nazwisko autora (-ów) oraz ich afiliacja. 

Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim. 

Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (od 5 do 15 wierszy). 

Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3 do 6). 

W strukturze artykułu należy wyodrębnić niepunktowane: wstęp z określonym celem, 

metody badań, wyniki badań (dyskusję), podsumowanie oraz literaturę. 

 

Adres do korespondencji (pocztowy i internetowy). 

 

 

Autor przesyła tekst pracy na wskazany adres pocztowy lub e–mail: jan_zawadka@sggw.pl 

Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła poprawiony egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem 

się do uwag recenzenta i redaktora. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i 

poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z 

autorem. 


