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Wytyczne do monografii 

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie 

spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone. 

✓  Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym 

wydawnictwie.  

✓  Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc, docx). 

✓  W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron 

internetowych. 

✓  W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New 

Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały pogrubione. Ilustracje i wykresy 

zostały dostarczone w osobnych plikach. 

 

 

Instrukcja wydawnicza 

Formatowanie: czcionka, marginesy, odstępy: 

• Czcionka: 12 punktów, Times New Roman, można używać pogrubionych liter i kursywy, 

nie stosować podkreśleń 

• Interlinia 1,5 wiersza 

• Lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm, 

• Przypisy dolne jako dopowiedzenie (Times New Roman; tekst przypisów - 10 punktów; 

interlinia - 1,5 wiersza), 

• Zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całej pracy. 

Nie należy: zostawiać pustych wierszy, dzielić wyrazów, stosować specjalnego 

formatowania 

• Ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja), 
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• Artykuł nie powinien przekraczać 20 tysięcy znaków maszynopisu ze spacjami. 

 

Wskazówki ogólne: tekst 

• Przed tytułem artykułu proszę podać imię i nazwisko autora (autorów) oraz reprezentowaną 

przez nich instytucję (np. Jan Kowalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych). 

• W tytule nie należy stosować skrótów, powinny one zostać rozwiązane (także przy 

pierwszym podaniu w tekście). W przypisie można zaznaczyć, że w dalszej części tekstu 

będzie stosowany skrót. 

• Artykuł może być podzielony na rozdziały i podrozdziały. Wskazane jest numerowanie 

rozdziałów (1.) i podrozdziałów (1.1.) i dalszych części (1.1.1.; 1.1.1.1. itd.). 

• Cytaty ze źródeł i literatury – w cudzysłowie (czcionka 12) lub większe fragmenty bez 

cudzysłowu w odrębnych akapitach (czcionka 10) punktów z poszerzonymi marginesami 

(odstęp 3 cm) 

• W przypadku gdy dany tekst jest opublikowany w czasopiśmie i książce należy go cytować 

zgodnie z oryginalną wersją publikacji. Jeżeli w cytowanym ze źródła tekście występują 

fragmenty ujęte w cudzysłów to dla jego rozróżnienia powinno się zastosować cudzysłów 

francuski (≪ ≫). 

• Pełny tytuł aktu prawnego zaczynamy wielką literą. Przykład: Ustawa z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

• Skrócone nazwy ustaw i innych aktów prawnych piszemy małą literą. Przykład: ustawa o 

rachunkowości, kodeks pracy, prawo bankowe, ordynacja podatkowa. 

• Pełne tytuły traktatów, konwencji i umów piszemy wielką literą.  

Przykład: Takim regionalnym aktem prawa międzynarodowego jest sporządzona 4.11.1950 

r. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.  

• Nazwy zwyczajowe i skrócone aktów prawnych należy pisać małą literą.  

Przykład: traktat nicejski. 
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• Wyrażenia (np. ad hoc) – kursywą, bez cudzysłowu. 

• Kropka zawsze na końcu - po cudzysłowie (wyjątki: znaki ! ? w cytowanym tekście, które 

powinny być przed znakiem końca cytatu, w tym wypadku nie powinno być już kropki). 

• Daty i podwójne nazwiska – bez spacji pomiędzy myślnikiem (Nowak-Kowalska, 1546–

1563, a nie: Nowak – Kowalska, 1546 – 1563). 

• Daty powinny być zapisane w następującym formacie: 4 maja 1852. 

• Cyfry należy zapisywać – do jedenastu słownie, od 12 cyfrą (jedenaście, 12). Liczby: 1000, 

10 000, 100 000, 1 000 000.| 

Rysunki, tabele i wykresy 

• Nie mogą być większe niż 12cm×19cm; tytułowane, osobno ponumerowane, z podaniem 

źródła (np. opracowanie własne). Odwołania do tych elementów w tekście należy stosować 

tylko za pomocą ich numerów. 

• Opisy tabel – czcionka Times New Roman, 10 p. nad tabelą, tekst w tabeli pismem 10 p., 

pojedyncza interlinia. 

• Opisy osi wykresów i tekst na rysunkach: Times New Roman czcionka – 10 p. 

• Podpisy oraz numery rysunków czcionką Times New Roman 10 p. – umieszczone pod 

rysunkiem, a nie na rysunku. 

Tabela 1. Tytuł tabeli tytuł tabeli tytuł tabeli. 

Lp. nazwa nazwa nazwa nazwa 

0000 000 00 000 000 

0000 00 00 00 00 

 

 

* Legenda lub objaśnienie symboli użytych w tabeli. 

Źródło: (http:www.gielda.pl/). 

Źródło: (Kowalski 2019, s. 33). 10 pkt. wielkość czcionki. 
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Rysunek 1. Wykres …………. podpis pod rysunkiem wyjustowany 10 pkt. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Opisy bibliograficzne i przypisy źródłowe  

• Opisy bibliograficzne i przypisy źródłowe należy podawać w tekście w systemie 

harwardzkim [autor + data + strona]. Należy podać nazwisko bez inicjałów oraz rok 

publikacji i stronę.  

 

Przykładowe powołanie na literaturę 

(Nowak, 2020, s. 145).  

(Kowalska, Nowak, 2019, s. 54).  

(The World Bank, 2018, s. 14).  

(OECD, 2010, s. 45).  

(Ustawa z dnia 4 maja 2016).  

(Kwiatkowski i in. 2015).  

Źródła internetowe (GPW, 2019). 
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Bibliografia 

Bibliografię umieszczamy na końcu artykułu. 

Pozycje zamieszczone w bibliografii powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej wg 

nazwisk autorów, a w przypadku prac zbiorowych wg nazwisk redaktorów naukowych albo 

wg tytułów. 
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2. Kowalski T., Nowak T., Pisarek W. (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce i rok 

wydania. 

3. Kwiatkowski A., Różycki W., Botko A., Tytuł artykułu, Pełna Nazwa Czasopisma, numer 
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4. OECD, Analiza …….. , 2010, http://www.oecd-ilibrary.org [data dostępu 5.08.2020]. 

5. Ustawa z dnia 4 maja 2016, Dz. U., nr 14, poz. 114 ze zm. 

6. The World Bank, Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development, 

DC, Washington 2018. 

7. GPW, Notowania indeksu ….. , 2019, https://www.gpw.pl/inde00 [dostęp 03.07.2019]. 

8. Autor A., Tytuł artykułu, pełny adres strony internetowej, [data dostępu 20.07.2020]. 

 

Pod bibliografią należy umieścić abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim.  

Tekst powinien być zaopatrzony, także w poniższe informacje i abstrakt w języku 

angielskim, według wzoru: 

Authors:  

Title:  

Keywords:  

Discipline:  

Publication order reference (First author’s office address): Imię i Nazwisko, Nazwa 

instytucji, wydział, katedra, adres 

E-mail:  

 

ORCID 
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Abstract: 

 

Wszystkie teksty, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł są chronione prawem 

autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod 

warunkiem dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich. 

Jeżeli praca nie będzie spełniać ww. wymagań edytorskich, Wydawnictwo Naukowe UMK może 

zwrócić materiały Autorowi i wyznaczyć termin na przygotowanie ich zgodnie z Instrukcją.  

Opracowanie redakcyjne wykonujemy z wykorzystaniem opcji "śledź zmiany" – prosimy o 

nieakceptowanie zmian wprowadzonych przez redaktora, jedynie o odniesienie się do nich w formie 

komentarza. 

 


