
 

 
Wymogi edytorskie  

Wszystkie zgłoszone na konferencję referaty zostaną zrecenzowane oraz po pozytywnej opinii recenzenta, zamieszczone  

w publikacji naukowej. Prosimy o przygotowanie tekstu referatu w formie wydruku i w wersji elektronicznej (w programie 

Microsoft Word – min. Wersja 6.0) stosując się do poniższych wymogów: 

• na pierwszej stronie nagłówek - 2 linie (ZESZYTY NAUKOWE……NR 00 20XX)– Arial 11 pkt, pogrubiony, wersaliki; 

• w lewym górnym rogu: imię i nazwisko autora(ów) – linijkę niżej nazwa instytucji – koleją linijkę niżej adres mailowy 

autora(ów);  

• poniżej tytuł artykułu – Arial Narrow 11 pkt; 

• czcionka tekstu akapitowego - Times New Roman 10,5 pkt, obustronnie wyjustowany; 

• odstęp między wierszami – co najmniej 13 pkt;  

• podtytuły - czcionka Times New Roman 10,5 pkt, pogrubiona; 

• marginesy - górny 5,94 cm, dolny 4,5 cm, lewy 4,25 cm, prawy 4,25 cm; 

• prosimy stosować przypisy (cytowania) w standardzie APA w tekście podstawowym;  

• przypisy na dole strony - wielkość czcionki przypisów Times New Roman 9 pkt (przypisy dolne proszę stosować 

wyłącznie w celu rozwinięcia myśli zawartej w tekście podstawowym);  

• literatura - przy dokumentowaniu bibliografii prosimy także stosować standard APA (plik z dokładnymi 

wytycznymi znajduje się na stronie www); 

• prosimy o stosowanie myślników jako znaków wyliczania oraz cyfr arabskich do numerowania; 

• w opisach rysunków oraz tabel prosimy stosować następujące wyznaczniki: 

• tytuły i numery tabel (proszę używać wyłącznie opisów "Tabela"), umieszczone nad tabelami, wyśrodkowane, 

czcionka Times New Roman 9,5 pkt, 

• tytuły i numery elementów graficznych (proszę używać wyłącznie opisów "Rys."), umieszczone pod elementami 

graficznymi; czcionka Times New Roman 9,5 pkt, rysunki proszę tworzyć w „odcieniach szarości”, 

• źródła tabel i rysunków - umieszczone pod obiektem, czcionka Times New Roman 9,5 pkt; 

• artykuł powinien zawierać także streszczenie w języku angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu artykułu, (na końcu 

artykułu) oraz streszczenie w języku polskim wraz z tytułem artykułu (na początku artykułu); każde ze streszczeń 

powinno mieć maksymalnie do 8 linijek tekstu – Times New Roman 10 pkt;  

• poniżej tekstu streszczeń (zarówno angielskiego jak i polskiego) prosimy o podanie od 3 do 6 słów kluczowych 

odpowiednio w j. angielskim i w j. polskim – Times New Roman 10 pkt;  

• poniżej słów kluczowych prosimy o podanie kodów klasyfikacji JEL 

(https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel)  – Times New Roman 10 pkt; 

• prosimy o nie stosowanie podziałów stron i sekcji, podkreśleń oraz „miękkich” enterów (Shift+Enter); 

• proszę zwracać uwagę na liczbę pustych linii pomiędzy poszczególnymi częściami artykułu (pokazana w szablonie); 

• cały referat (wraz ze spisem literatury i streszczeniami) nie powinien przekraczać 9 stron (koszt każdej dodatkowej 

strony wynosi 50zł). 

Artykuły powinny zostać nadesłane w nieprzekraczalnym terminie podanym na stronie internetowej konferencji 

(www.lacznosc.wzieu.pl) Referaty będą recenzowane, a następnie wydane w formie opracowania monograficznego w serii 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług (lista B – KBN). 
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