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Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych  

globalizującego się świata 
 

Tarnobrzeg, 30-31 maja 2019 roku 
 

Informacje techniczne: 

1. Tekst: napisany w programie Word  

2. Objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 30 000 znaków wraz ze spacjami. 

3. Układ dokumentu: Strona formatu B5 (ISO) 17,6 cm x 25 cm. Marginesy lustrzane: 

wszystkie: 2,5 cm. Nagłówek i stopka 1,5 cm.  
 

Imię nazwisko 

afiliacja Autora (czcionka Times New Roman 11 pkt) 

 

TYTUŁ ARTYKUŁU (14 pkt)  
 

Słowa kluczowe w języku polskim (czcionka Times New Roman 9 pkt, wcięcie pierwszego wiersza  

0,5 pkt, tekst wyjustowany).  

 

Streszczenie rozdziału w języku polskim 200-250 słów (czcionka Times New Roman 9 pkt, odstęp 

pojedynczy, wcięcie pierwszego wiersza 0,5 pkt, tekst wyjustowany).  
 

WPROWADZENIE (czcionka Times New Roman 11 pkt, odstęp pojedynczy, wcięcie pierwszego 

wiersza 0,5 pkt, tekst wyjustowany).  

 

TYTUŁ ROZDZIAŁU (czcionka Times New Roman 11 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany) 

 

1. Tytuł podrozdziału (czcionka Times New Roman 11 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany) 

 

ZAKOŃCZENIE (czcionka Times New Roman 11 pkt, odstęp pojedynczy, wcięcie pierwszego 

wiersza 0,5 pkt, tekst wyjustowany).  

 

Przypisy bezpośrednio w tekście. Odwołania do źródeł w formacie [Nazwisko autora, rok wydania, 

numer strony] lub [http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/610/18/globalizacja.html].  

RYSUNKI 

 
 

Rysunek 1. Styl „Podpis pod rysunkiem” (10 pkt) 

Źródło: Opracowanie własne. (10 pkt) 
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TABELE 

Tabela 1. Styl „Tabela - tytuł” (10 pkt) 

1 tabela tabela tabela tabela 

2 tabela tabela tabela tabela 

3 tabela tabela tabela tabela 

Źródło: Opracowanie własne. (10 pkt) 
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gdzie: r - promień powierzchni obrobionej, x - współrzędna zgodna z kierunkiem posuwu,  s - kąt pochylenia 

krawędzi skrawającej,  r - kąt przystawienia.  

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM (11 pkt)  

Słowa kluczowe w języku angielskim (czcionka Times New Roman 9 pkt, wcięcie pierwszego wiersza 

0,5 pkt, tekst wyjustowany).  

Streszczenie rozdziału w języku angielskim 200-250 słów (czcionka Times New Roman 9 pkt, odstęp 

pojedynczy, wcięcie pierwszego wiersza 0,5 pkt, tekst wyjustowany).  

LITERATURA (11 pkt) 

[1]  monografia: Nazwisko Inicjał imienia., Tytuł monografii, Wydawnictwo, Warszawa 2000. 

[2]  artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko Inicjał imienia., Tytuł artykułu,  w: Inicjał imienia. Nazwisko 

(red.), Tytuł pracy zbiorowej, Wydawnictwo, Warszawa 2001.  

[3]  artykuł w czasopiśmie: Nazwisko Inicjał imienia., Tytuł artykułu kursywą, „Tytuł czasopisma” 

2010, nr 4.  

[4]  publikacja prasowa: Nazwisko Inicjał imienia., Tytuł publikacji kursywą, „Tytuł gazety”,  

z dn. 12.11.2011, (opcjonalnie nr 2).  

[5]  źródła internetowe: http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/610/18/Rada_Bezpieczenstwa.html (dostęp: 

15.04.2014 r.).  

[6]  źródła prawne: nazwa (ustawy, rozporządzenia), Dz. U. nr poz. 

 


