
Szanowni Państwo, 

Przed złożeniem manuskryptu do naszej redakcji prosimy upewnić się, że: 

• Praca spełnia wymagania techniczne opisane w „ Instructions for authors” na naszej 

stronie internetowej  

 

https://wnus.edu.pl/cejssm/en/ 

 

• Piśmiennictwo podane jest w następującej formie: 

 

Nowak, A. (2010). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

Prace zapisujemy przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, przy 

czym decyduje pierwsza litera nazwiska autora. Format bibliografii: 

Poniżej znajdują się schematy zapisów bibliograficznych podstawowych źrodeł 

 

Artykuł w czasopiśmie, w którym każdy kolejny numer/zeszyt (issue) w ramach 

jednego rocznika ma osobną numerację stron (w każdym zeszycie pierwsza strona 

opatrzona jest numerem 1) 

 

Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr 

rocznika (nr zeszytu), strona początku–strona końca. 

 

Nowak, J., Kowalski A.B., Zawadzki G. (2001). Modelowanie. Praca i Technika, 12 (3), 

120–125. 

 

Artykuł w czasopiśmie, w którym kolejne numery/zeszyty (issues) w ramach jednego 

rocznika nie mają osobnej numeracji stron (pierwsza strona w kolejnym zeszycie 

opatrzona jest numerem kolejnym, po ostatniej stronie w zeszycie poprzednim) 

 

Nazwisko, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr 

rocznika, strona początku–strona końca. 

 

Nowak, J., Kowalski A.B., Zawadzki G. (2001). Modelowanie, Praca i Technika, 12, 54–

56. 

 

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu 

bibliograficznego 

 

Nazwisko, X., Nazwisko2, X.Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, 

strona początku–strona końca. DOI: xxxxx.  

 

Nowak, J., Kowalski A.B., Zawadzki G. (2001). Modelowanie, Praca i Technika, 12, 54–

56. DOI: 10.1016/jhkj.2008.11.011. 

 



 

 

Książka 

 

Nazwisko, X., Nazwisko, X.Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

 

Książka napisana pod redakcją: 

 

Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

 

Rozdział w pracy zbiorowej: 

 

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki  

(s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

 

 

Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, 

książką ani rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), 

tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, skąd został pobrany tekst Pobrane z: 

adres strony internetowej. 

 

Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej. 

 

 

• Wszelkie tabele, wykresy, ryciny, zdjęcia oraz rysunki znajdują się zarówno w tekście 

jak i w osobnych, edytowalnych plikach ( Excel, Corel itp.) 

• W tabelach i wykresach procenty oraz ułamki oddzielone są kropką, nie przecinkiem 

(np. 3.2, 1.5 %) 

• Liczby podane są z separatorem (,), np. 25,400 

• Cytowania w tekście podane są w następującej formie: (Autor 2015), (Autor and Autor 

2015), (Autor et al. 2015) 

Liczba i typ 
autorów pracy 

Pierwszy 
odsyłacz 
w tekście 

Kolejne 
odsyłacze 
w tekście 

Pierwszy 
odsyłacz 
w tekście 

w nawiasie 

Kolejne 
odsyłacze 
w tekście 

w nawiasie 

Praca jednego 
autora 

Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) 

Praca dwóch 
autorów 

Nowak, Kowalski 
(2002) 

Nowak, Kowalski 
(2002) 

(Nowak, Kowalski, 
2002) 

(Nowak, Kowalski, 
2002) 

Praca trzech 
autorów 

Nowak, Kowalski, 
Iksińska (1998) 

Nowak et al. (1998) 
(Nowak, Kowalski, 

Iksińska, 1998) 
(Nowak et al.) 1998 

Praca czterech 
autorów 

Nowak, 
Kowalski, 
Iksińska, 

Igrekowska 
(2009) 

Nowak et al. (2009) 

(Nowak, 
Kowalski, 
Iksińska, 

Igrekowska, 
2009) 

(Nowak et al., 2009) 



Praca pięciu 
autorów 

Nowak, 
Kowalski, 
Iksińska, 

Igrekowska, 
Wiśniewski 

(2000) 

Nowak et al. (2009) 

(Nowak, 
Kowalski, 
Iksińska, 

Igrekowska, 
Wiśniewski, 

2000) 

(Nowak et al., 2009) 

Praca sześciu lub 
więcej autorów 

Nowak et al. 
(2007) 

Nowak et al. (2007) (Nowak et al., 2007) (Nowak et al., 2007) 

Autor 
korporatywny 

(w formie 
powszechnie 

znanego 
skrótowca) 

Narodowe 
Centrum 

Nauki (NCN, 
2011) 

NCN (2011) 

(Narodowe 
Centrum 

Nauki [NCN], 
2011) 

(NCN, 2011) 

Autor 
korporatywny 

(w formie 
pełnej nazwy 

własnej) 

University of 
Rome (2003) 

University of Rome 
(2003) 

(University of 
Rome, 2003) 

(University of 
Rome, 2003) 

 

• Afiliacje autorów podane są w kolejności: Wydział, Jednostka/Uczelnia, miasto, 

państwo 

• Do manuskryptu dołączone są następujące dokumenty: 

- Conflict of interest statement 

- Oświadczenia autorów (dostępne na stronie czasopisma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


