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JĘZYK ARTYKUŁU: polski lub angielski 

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU: od 22 do 30 tys. znaków ze spacjami, nie więcej niż 16 stron (włączając w to 

streszczenia w języku polskim i angielskim, wykresy i tabele, bibliografię oraz przypisy).  

UKŁAD ARTYKUŁU: 

 Streszczenie w języku polskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami 

 Streszczenie w języku angielskim  – od 500 do 1500 znaków ze spacjami 

 Wprowadzenie (sformułowanie celu, hipotezy, stosowanych metod, układu zawartości tekstu) 

 Właściwa treść artykułu (z podziałem na sekcje główne i ewentualnie podsekcje 1 rzędu) 

 Podsumowanie (synteza, wnioski, ewentualnie kierunki dalszych badań) 

 Spis bibliograficzny 

WYMOGI TECHNICZNE: 

 Teksty przygotowane w dokumencie Microsoft Office Word (zgodność z wersją 2007 lub wyższą, 

rozszerzenia plików .doc lub .docx) 

 Format A4 

 Marginesy – symetryczne 2,5 cm 

 Czcionka tekstu głównego – Calibri 12 pkt. 

 Czcionka nagłówków I rzędu – Calibri 16 pkt., kapitaliki, pogrubione (bold) 

 Czcionka nagłówków II rzędu – Calibri 14 pkt., kapitaliki, pogrubione (bold), kursywa 
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 Tekst wyjustowany (wyrównanie obustronne), bez wcięć akapitów 

 Interlinia (odstęp miedzy wierszami) – 1,5 

 Tabele i rysunki – z zachowaniem numeracji ciągłej w obrębie artykułu; wszystkie prezentacje 

graficzne (schematy, rysunki, wykresy i in.) zatytułowane jako "rysunek"; tabele i rysunki tylko  

w odcieniach szarości, zamieszczone w tekście we właściwym miejscu, nie wychodzące poza 

marginesy; czcionka w tabelach i na rysunkach od 7 do 10 pkt.; Uwaga! Jeżeli w tekście 

występują rysunki, powinny one zostać dołączone do artykułu również w osobnych, 

edytowalnych plikach (np. Excel), dających możliwości obróbki graficznej. 

 Odsyłacze do literatury – w tekście, w nawiasach okrągłych - zgodnie z The Chicago Manual of 

Style Author-Date References; przykładowo 

o jeden autor: (Kowalski 2001, 45); 

o dwóch autorów: (Kowalski i Nowak 2001, 45–51); 

o trzech autorów: (Kowalski, Nowak i Wiśniewski 2001, 123–27); 

o czterech i więcej autorów: (Kowalski et al. 2001, 34–78); 

o autor instytucjonalny: (GUS 2006, 96–99). 

 Przypisy objaśniające – dolne, czcionka Calibri 9 pkt. 

 Spis bibliograficzny - wg The Chicago Manual of Style. Bibliografia powinna być zestawiona 

alfabetycznie i chronologicznie w przypadku kilku prac tego samego autora, czyli jako pierwsza 

powinna być wymieniona praca najstarsza, jako ostatnia – najnowsza. Na końcu pozycji 

bibliograficznej znajduje się kropka. Przykładowe zapisy:  

o Jeden autor: Kowalski, Jan. 2001. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

o Dwóch autorów: Kowalski, Jan i Adam Nowak. 2001. Ekonomia sektora publicznego. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

o Trzech i więcej autorów: podajemy wszystkich autorów w porządku alfabetycznym; 

o Praca zbiorowa pod redakcją: Kowalski, Jan, red. 2001. Ekonomia sektora publicznego. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  

o Tekst w pracy zbiorowej: Nowak, Adam. 2001. „Finanse publiczne”. W: Ekonomia sektora 

publicznego, red. Jan Kowalski, 125–65. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  

o Artykuł w czasopiśmie: Kowalski, Jan. 2001. „Ekonomia sektora publicznego”. Bank i 

Kredyt 45(1): 56–78. 
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o Inne przykłady można znaleźć na stronie: 

https://www.aeaweb.org/sample_references.pdf 

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW TEKSTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO RECENZJI 

Warunkiem publikacji artykułu w książce konferencyjnej i wygłoszenia referatu na konferencji jest 

uzyskanie pozytywnej recenzji. Stosowane są tzw. recenzje ślepe (blind peer review), tj. artykuły przed 

przekazaniem do recenzji pozbawiane są informacji o autorach tekstu. Zakwalifikowane artykuły znajdą 

się w książce, która jest planowana do ukazania się drukiem w dniu konferencji.  

Teksty należy wysyłać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania tematu referatu, w wersji 

elektronicznej na adres e-mail: eurozone@wne.uw.edu.pl. Na adres e-mailowy należy przesłać plik 

główny zawierający kompletny tekst złożony jak do druku (zawierający streszczenia, przypisy, osadzone 

w tekście tabele i rysunki, bibliografię) oraz dodatkowe pliki z edytowalnymi wersjami rysunków (np. w 

programie MS Excel). Ponadto do artykułu należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego 

OŚWIADCZENIA O AUTORSTWIE ze zgodą na publikację. 

Autorzy pozytywnie zrecenzowanych artykułów zostaną zaproszeni do wygłoszenia referatu w jednej  

z trzech sekcji tematycznych pierwszego dnia konferencji (26.09.2016 r.).  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy poddania procedurze wydawniczej artykułu 

niespełniającego wymogów merytorycznych i/lub formalnych. 

 

mailto:eurozone@wne.uw.edu.pl
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