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Dla autorów 
For the authors 

(for information go to: https://ws.stat.gov.pl/ForAuthors) 

 

 

W „Wiadomościach Statystycznych. The Polish Statistician” („WS”) zamiesz-

czane są artykuły o charakterze naukowym poświęcone teorii i praktyce staty-

stycznej, które prezentują wyniki oryginalnych badań teoretycznych lub anali-

tycznych wykorzystujących metody statystyki matematycznej, opisowej bądź 

ekonometrii. Ukazują się również artykuły przeglądowe, recenzje publikacji nau-

kowych oraz inne opracowania informacyjne. W czasopiśmie publikowane są 

prace w języku polskim i angielskim. 

Od 2007 r. „WS” znajdują się na liście polskich punktowanych czasopism na-

ukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z komunikatem 

MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recen- 

zowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą 

punktów „WS” otrzymały 20 punktów.  

„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” są udostępniane w nastę-

pujących bazach indeksacyjnych i repozytoriach: POL-index, CEJSH, BazEkon 

oraz AGRO. 

Za publikację artykułów na łamach „WS” autorzy nie otrzymują honorariów ani 

nie wnoszą opłat. 

 

Zgłaszanie artykułów 

 

Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: redakcja.ws@stat.gov.pl. 

Artykuł powinien być utrzymany w formie bezosobowej i zawierać streszcze-

nie, słowa kluczowe oraz kod/kody JEL. Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe 

powinny być podane w języku polskim i angielskim. Jeżeli w pracy występują 

tablice, wykresy lub mapy, powinny być umieszczone w treści artykułu. W osob-

nym pliku należy podać dane do wykresów. Prosimy o niestosowanie stylów  

i ograniczenie formatowania do wymogów redakcyjnych. Więcej informacji – 

w podrozdziale Wymogi redakcyjne i następnych podrozdziałach. 

Razem z artykułem należy przesłać skan oświadczenia (do pobrania ze strony 

internetowej czasopisma) o oryginalności pracy i niezłożeniu jej w innym wy-

dawnictwie, zawierającego zgodę na przeniesienie autorskich praw majątko-

wych, numer ORCID oraz dane kontaktowe autora i afiliację zgłaszanego artyku-

łu wraz ze wskazaniem proponowanego działu czasopisma. Oryginał oświad-

czenia należy wysłać na adres: Redakcja „Wiadomości Statystycznych. The 

Polish Statistician”, Główny Urząd Statystyczny, al. Niepodległości 208, 00-925 

Warszawa. 

Załączenie skanu oświadczenia jest warunkiem poddania pracy ocenie 

wstępnej i skierowania do recenzji. 

mailto:redakcja.ws@stat.gov.pl
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Przebieg prac redakcyjnych 
 

Redakcja rozpoczyna postępowanie kwalifikujące artykuł do opublikowania po 

przedłożeniu przez autora oświadczenia o przeniesieniu praw majątkowych do 

artykułu.  

Zgłoszony artykuł jest oceniany i opracowywany zgodnie ze schematem: 

1. Ocena wstępna, dokonywana przez redakcję. Polega na weryfikacji nauko-

wego charakteru artykułu oraz jego struktury i zawartości pod kątem wymo-

gów redakcyjnych, a także zgodności tematyki z profilem czasopisma. Autor 

uzupełnia i poprawia artykuł stosownie do uwag redakcji, a w przypadku nie-

uwzględnienia danej uwagi uzasadnia swoje stanowisko. Razem z popra-

wionym artykułem autor przesyła w osobnym pliku zanonimizowaną 

wersję artykułu, która jest kierowana do recenzji. Anonimizacja polega na 

utajnieniu nazwiska autora (także we właściwościach pliku), usunięciu po-

dziękowań i informacji o źródłach finansowania, a także innych informacji 

wskazujących na afiliację lub umożliwiających zidentyfikowanie autora.  

2. Ocena recenzentów, dokonywana przez specjalistów w danej dziedzinie. Arty-

kuł oceniają dwaj recenzenci spoza jednostki naukowej, do której afiliowana jest 

zgłoszona praca; w przypadku artykułu w języku angielskim co najmniej jeden 

recenzent jest afiliowany przy jednostce zagranicznej. W razie sprzecznych 

opinii dwóch recenzentów powoływany jest trzeci recenzent. Recenzenci kierują 

się kryteriami oryginalności i jakości opracowania zarówno w odniesieniu do 

treści, jak i formy. 

Autorzy artykułów, które otrzymały pozytywne oceny, wprowadzają poprawki 

zalecane przez recenzentów i dostarczają redakcji zmodyfikowaną wersję pra-

cy. Jeśli pojawi się różnica zdań dotycząca zasadności proponowanych zmian, 

autorzy są zobligowani do uzasadnienia swojego stanowiska.  

3. Ocena dopuszczająca do publikacji, dokonywana przez Kolegium Redak-

cyjne (KR) na podstawie recenzji, z uwzględnieniem opinii redaktorów tema-

tycznego i merytorycznego. Polega m.in. na weryfikacji dokonania przez auto-

ra zmian w artykule stosownie do uwag recenzentów. Kolegium Redakcyjne 

ocenia artykuł pod względem poprawności i spójności merytorycznej oraz za-

leca autorowi wprowadzenie poprawek, jeśli są one konieczne, aby praca 

spełniała wymogi czasopisma. W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowa-

niu artykułu autorowi przysługuje prawo do odwołania. W tym celu powinien 

on skontaktować się z redakcją „WS” i przedstawić uzasadnienie. Ostateczna 

decyzja w tej sprawie należy do redaktora naczelnego. 

W „WS” publikowane są wyłącznie te artykuły, które otrzymają pozytywną 

ocenę na każdym z wymienionych etapów i zostaną poprawione przez  

autora zgodnie z otrzymanymi uwagami. W przypadku nieuwzględnie- 

nia danej uwagi autor jest zobligowany do uzasadnienia swojego stano-

wiska. 

4. Opracowanie redakcyjne, autoryzacja i korekta. Artykuł zakwalifikowany 

do druku jest poddawany opracowaniu merytorycznemu i językowemu. Re-
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dakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i śródtytułów, modyfikowania 

tablic, wykresów i innych elementów graficznych oraz przeredagowania treści 

bez naruszenia zasadniczej myśli autora. 

Po opracowaniu redakcyjnym artykuł jest przesyłany do autoryzacji. Tekst za-

twierdzony przez autora, po składzie i łamaniu, jest poddawany korekcie i re-

wizji (II korekcie). Autor dokonuje korekty autorskiej tekstu na etapie rewizji. 

Wykresy i inne materiały graficzne są opracowywane na podstawie danych 

przekazanych przez autora i poddawane korekcie i rewizji. Autor dokonuje ich 

akceptacji na etapie rewizji.  

W przypadku odkrycia błędów w opublikowanym artykule zamieszcza się na 

łamach „WS” sprostowanie, a artykuł w wersji elektronicznej jest poprawiany 

i umieszczany na stronie internetowej „WS” ze stosownym wyjaśnieniem.  

 

Zasady etyki publikacyjnej COPE 

 

Redakcja „WS” dokłada wszelkich starań, aby utrzymać najwyższe standardy 

etyczne, zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE), dostęp-

nymi na stronie internetowej www.publicationethics.org, oraz wykorzystuje wszy- 

stkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności 

autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązują autorów, redakcję, recen-

zentów i wydawcę.  

 

Odpowiedzialność autorów 

 

1. Artykuły naukowe kierowane do opublikowania w „WS” powinny zawierać 

precyzyjny opis badanych zjawisk i stosowanych metod oraz autorskie wnio-

ski i sugestie dotyczące rozwoju badań i analiz statystycznych. Autorzy po-

winni wyraźnie określić cel artykułu oraz jasno przedstawić wyniki przeprowa-

dzonej analizy. Prezentacja efektów badań statystycznych zaprojektowanych 

i przeprowadzonych przez autorów wymaga opisania zastosowanej w nich 

metodologii. W przypadku nowatorskich metod analizy pożądane jest podanie 

przykładu ilustrującego ich zastosowanie w praktyce statystycznej. Autorzy 

ponoszą odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach. W razie 

zgłaszania przez czytelników zastrzeżeń odnoszących się do tych treści auto-

rzy są zobligowani do udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem redakcji. 

2. Na autorach spoczywa obowiązek zapewnienia pełnej oryginalności przedło-

żonych prac. Redakcja nie toleruje przejawów nierzetelności naukowej auto-

rów, takich jak: 

 duplikowanie publikacji – ponowne publikowanie własnego utworu lub jego 

części;  

 plagiat – przywłaszczenie cudzego utworu lub jego fragmentu bez podania 

informacji o źródle;  

 fabrykowanie danych – oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wyni-

kach badań;  

http://www.publicationethics.org/
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 autorstwo widmo (ghost authorship) – nieujawnianie współautorów, mimo że 

wnieśli oni istotny wkład w powstanie artykułu;  

 autorstwo gościnne (guest authorship) – podawanie jako współautorów 

osób o znikomym udziale lub niebiorących udziału w opracowaniu artykułu; 

 autorstwo grzecznościowe (gift authorship) – podawanie jako współautorów 

osób, których wkład jest oparty jedynie na słabym powiązaniu z badaniem. 

Autorzy deklarują w stosownym oświadczeniu, że zgłaszany artykuł nie naru-

sza praw autorskich osób trzecich, nie był dotychczas publikowany i nie został 

złożony w innym wydawnictwie oraz że jest ich oryginalnym dziełem, i okreś- 

lają swój wkład w opracowanie artykułu. Jeżeli doszło do zaprezentowania 

podobnych materiałów podczas konferencji lub sympozjum naukowego, to 

podczas składania tekstu do publikacji w „WS” autorzy są zobowiązani poin-

formować o tym redakcję. 

3. Autorzy są zobowiązani do podania w treści artykułu wszelkich źródeł finan-

sowania badań będących podstawą publikacji.  

4. Główną odpowiedzialność za rzetelność przekazanych informacji, łącznie  

z informacją na temat wkładu poszczególnych współautorów w powstanie ar-

tykułu, ponosi zgłaszający artykuł. 

5. Autorzy zgłaszający artykuły do publikacji w „WS” biorą udział w procesie 

recenzji double-blind peer review, dokonywanej przez co najmniej dwóch nie-

zależnych ekspertów z danej dziedziny. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji 

autorzy wprowadzają zalecane przez recenzentów poprawki i dostarczają re-

dakcji zaktualizowaną wersję opracowania wraz z poświadczeniem na piśmie 

uwzględnienia poprawek. Jeśli pojawi się różnica zdań co do zasadności pro-

ponowanych zmian, należy wyjaśnić, które poprawki zostały uwzględnione,  

a w przypadku ich nieuwzględnienia – uzasadnić swoje stanowisko. 

6. Jeżeli autorzy odkryją w swoim maszynopisie lub tekście już opublikowanym 

błędy, nieścisłości bądź niewłaściwe dane, powinni o tym niezwłocznie poin-

formować redakcję w celu dokonania korekty, wycofania tekstu lub zamiesz-

czenia odpowiedniego sprostowania. W przypadku korekty artykułu już opu-

blikowanego jego nowa wersja jest zamieszczana na stronie internetowej 

„WS” wraz ze stosownym wyjaśnieniem. 

 

Odpowiedzialność redakcji 

 

1. Redakcja „WS” odpowiada za zorganizowanie i sprawny przebieg procesu 

wydawniczego, na który składają się: wstępna ocena zgłoszonego maszyno-

pisu, ocena recenzentów (w przypadku artykułów naukowych), ocena KR, re-

dakcja językowa, redakcja techniczna, skład i łamanie oraz korekta. 

2. Redakcja ustala zasady obowiązujące w procesie wydawniczym, informuje 

jego uczestników o konieczności ich przestrzegania i egzekwuje je na każdym 

z jego etapów oraz dba o stałą aktualizację informacji na temat przyjętych za-

sad na stronie internetowej i na łamach czasopisma. 

3. Redakcja nie może pozostawać w jakimkolwiek konflikcie interesów w odnie-

sieniu do przyjmowanych artykułów. Przez konflikt interesów należy rozumieć 
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      sytuację, w której wszelkie interesy lub związki (służbowe, finansowe lub 

inne) mogą mieć wpływ na obiektywną ocenę zgłoszonego maszynopisu lub 

decyzję o jego publikacji. 

  4. W celu przeciwdziałania nierzetelności naukowej redakcja wymaga od auto-

rów złożenia oświadczenia, w którym deklarują oni, że zgłaszany artykuł nie 

narusza praw autorskich osób trzecich, nie był dotychczas publikowany i że 

jest ich oryginalnym dziełem, oraz określają swój wkład w opracowanie arty-

kułu. 

  5. Podczas oceny wstępnej zgłoszony maszynopis jest weryfikowany przez 

redaktorów pod względem zgodności z celem i zakresem tematycznym cza-

sopisma oraz spełniania wymogów redakcyjnych „WS”, a także ewentual-

nych przejawów nierzetelności naukowej i możliwości wystąpienia konfliktu 

interesów. 

  6. Po ocenie wstępnej opracowania mające charakter naukowy przekazywane 

są do recenzji specjalistom z poszczególnych dziedzin. Redakcja jest odpo-

wiedzialna za ustalenie spójnych kryteriów oceny artykułu oraz wymaga od 

recenzentów podpisania oświadczenia o przestrzeganiu zasad etyki recen-

zowania COPE (https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cope-

ethical-guidelines-peer-reviewers) i niewystępowaniu konfliktu interesów. In-

formacje dotyczące maszynopisu mogą być przekazywane przez redakcję 

wyłącznie autorom, recenzentom, wydawcy lub innym doradcom redakcyj-

nym. 

  7. W przypadku podejrzenia nadużyć redakcja postępuje zgodnie z procedu-

rami COPE. 

  8. Redakcja zapewnia, że zmiany dokonane w tekście na etapie prac redakcyj-

nych nie naruszają zasadniczej myśli autorów. 

  9. Kolegium Redakcyjne, podejmując decyzję o publikacji artykułu, kieruje się 

wyłącznie wynikiem dyskusji dotyczącej zgłoszonego artykułu, w której 

uwzględniane są oceny recenzentów oraz opinie redaktorów tematycznych  

i merytorycznych. Rezultat ten zależy od merytorycznej oceny wartości arty-

kułu, jego oryginalności i jasności przekazu, a także od ścisłego związku  

z celem i zakresem tematycznym miesięcznika. 

10. W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu przesłanego materiału re-

dakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać bez pisemnej zgody autora. 

 

Odpowiedzialność recenzentów  

 

1. Recenzenci przyjmują artykuł do recenzji tylko wtedy, gdy uznają, że: 

 posiadają odpowiednią wiedzę w określonej dziedzinie, aby rzetelnie ocenić 

pracę; 

 nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do autorów, przedstawionych  

w artykule badań i instytucji je finansujących, co potwierdzają w oświadcze-

niu; 

 mogą wywiązać się z terminu ustalonego przez redakcję, aby nie opóźniać 

publikacji. 

https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers
https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers
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2. Recenzenci są zobligowani do zachowania obiektywności i poufności oraz 

powstrzymania się od osobistej krytyki. Zawsze powinni uzasadnić swoją 

ocenę, przedstawiając stosowną argumentację. 

3. W uzasadnionych przypadkach recenzenci powinni wskazać ważne dla wyni-

ków badań opublikowane prace, które w ich ocenie powinny zostać przywoła-

ne w ocenianym artykule. 

4. W razie stwierdzenia wysokiego poziomu zbieżności treści recenzowanej 

pracy z innymi opublikowanymi materiałami lub podejrzenia innych przejawów 

nierzetelności naukowej recenzenci są zobowiązani poinformować o tym re-

dakcję. 

5. Po ukończeniu recenzji przechowywanie przesłanych przez redakcję materia-

łów (w jakiejkolwiek formie) oraz posługiwanie się nimi przez recenzentów jest 

niedozwolone.  

 

Odpowiedzialność wydawcy  

 

1. Materiały opublikowane w „WS” są chronione prawem autorskim. 

2. Wydawca udostępnia pełną treść wszystkich artykułów w Internecie na zasa-

dach otwartego dostępu, tj. bezpłatnie i bez technicznych ograniczeń. Użytkow-

nicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować i wykorzystywać do innych ce-

lów artykuły zamieszczone online, zgodnie z właściwymi przepisami o dozwo-

lonym użytku, pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia artykułu. Inne 

sposoby wykorzystania treści artykułów „WS” wymagają zgody wydawcy. 

3. Wydawca deklaruje gotowość do opublikowania poprawek, wyjaśnień oraz 

przeprosin. 

 

Wymogi redakcyjne 

 

Zgodnie z wymogami czasopisma omawiany w artykule problem badawczy 

powinien być jednoznacznie zdefiniowany oraz istotny dla oceny zjawisk spo-

łecznych lub gospodarczych. Artykuł powinien zawierać wyraźnie określony cel 

badań, precyzyjny opis badanych zjawisk i stosowanych metod, uzyskane wyniki 

przeprowadzonej analizy oraz autorskie wnioski.  

Zachęcamy do przygotowania pracy z wykorzystaniem szablonu artyku-

łu „WS” do pobrania ze strony: https://ws.stat.gov.pl/ForAuthors. 

 

Struktura i zawartość artykułu 

 

Wymagane elementy artykułu:  

1. Tytuł, autor.  

2. Streszczenie (objętość do 1200 znaków ze spacjami, forma bezosobowa).  

W przypadku artykułu opisującego badanie empiryczne powinno zawierać: cel 

badania, przedmiot, okres i metodę badania, źródła danych, najważniejsze 

wnioski z badania. W przypadku artykułów o innym charakterze należy podać 

co najmniej cel artykułu, przedmiot i najważniejsze wnioski. 

https://ws.stat.gov.pl/ForAuthors
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Streszczenie to podstawowe źródło informacji o artykule, warunkujące 

też decyzję czytelnika o zapoznaniu się z całą pracą. Dlatego powinno 

być przygotowane ze szczególną starannością i dbałością o umieszcze-

nie w nim wszystkich wymaganych elementów. 
3. Słowa kluczowe – najistotniejsze użyte w pracy pojęcia lub wyrażenia (nie mniej 

niż trzy). Słowa kluczowe powinny być zawarte w streszczeniu i/lub tytule. 
4. Tłumaczenie tytułu, streszczenia i słów kluczowych (na język angielski w przy- 

padku artykułu napisanego w języku polskim, a na język polski w przypadku 
artykułu napisanego w języku angielskim). 

5. Kod/kody z klasyfikacji Journal of Economic Literature (JEL). 
6. W przypadku artykułu opisującego badanie empiryczne wymagane są nastę-

pujące części: 

 wprowadzenie, zawierające: cel badania, uzasadnienie podjętego problemu 
badawczego i odniesienie do literatury przedmiotu, chyba że przegląd lite-
ratury stanowi odrębną część artykułu; 

 metoda badania, zawierająca: przedmiot i okres badania, źródła danych  
i zastosowane metody badawcze; 

 wyniki badania; 

 podsumowanie: powinno być zwięzłe i odzwierciedlać istotę problemu ba-
dawczego przedstawionego w artykule bez podawania danych liczbowych; 
wnioski powinny odnosić się do treści artykułu, a w szczególności do celu 
badań. 

7. Bibliografia, zawierająca pełny wykaz prac i materiałów przywołanych w arty-
kule, przygotowana zgodnie z wymogami czasopisma. 

 
Przygotowanie artykułu 

 
1. Tekst należy zapisać alfabetem łacińskim. Nazwy własne, tytuły itp. oryginal-

nie zapisane innym alfabetem powinny być poddane transliteracji. 
2. Nie należy stosować stylów; formatowanie należy ograniczyć do wymogów 

redakcyjnych. 
3. Objętość artykułu łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, bibliografią, 

tablicami, wykresami i innymi materiałami graficznymi nie powinna przekra-
czać 20 stron maszynopisu. 

4. Edytor tekstu: Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. 
5. Czcionka – Arial, krój prosty:  

 tytuł – 14 pkt, wyśrodkowanie; 

 autor – 12 pkt, wyrównanie do lewej; 

 śródtytuł I stopnia – 14 pkt, wersaliki, wyśrodkowanie; 

 śródtytuł II stopnia – 12 pkt, bold, wyśrodkowanie; 

 tekst główny – 12 pkt; 

 streszczenie, słowa kluczowe i kod JEL – 10 pkt; 

 przypisy – 10 pkt. 
6. Marginesy – 2,5 cm z każdej strony. 
7. Interlinia – 1,5 wiersza; tablice – 1 wiersz; przed tytułami rozdziałów i podroz-

działów oraz po nich – pusty wiersz. 
8. Wcięcie akapitowe – 0,4 cm. 
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  9. Przy wyliczeniach należy posłużyć się listą punktowaną z punktorami w po-

staci kropek (wysunięcie 0,4 cm, wcięcie 0 cm); wiersze (oprócz ostatniego) 

zakończone średnikiem. 

10. Strony ponumerowane automatycznie. 

11. Tablice i elementy graficzne (wykresy, mapy, schematy) muszą być przywo-

łane w tekście. 

12. Wykresy, mapy i schematy powinny być zamieszczone w tekście głównym. 

Dane, na podstawie których opracowano wykresy, powinny być przekazane 

osobno w pliku programu Excel (lub innym edytowalnym w pakiecie Micro-

soft Office), ewentualnie wykresy powinny dawać możliwość odczytania  

z nich danych. 

13. Tablice muszą być edytowalne. Nie należy stosować rastrów, cieniowania, 

pogrubiania czy też podwójnych linii itp. 

14. Wskazówki dotyczące opracowywania map znajdują się w publikacji Mapy 

statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych, dostępnej na stronie inter-

netowej GUS: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/publikacje-regionalne 

/podreczniki-atlasy/podreczniki/mapy-statystyczne-opracowanie-i-prezentacja 

-danych,1,1.html. 

15. Pod tablicami, wykresami, schematami i innymi elementami graficznymi 

należy podać źródło opracowania. 

16. Oznaczenia literowe należy zapisywać następująco: macierze – duże litery, 

proste, pogrubione (np. P, Nij); wektory – małe litery, kursywa, pogrubione 

(np. w, xi); pozostałe zmienne – małe lub duże litery, kursywa, bez pogru-

bienia (np. w, xi, Z). 

17. Stosowane są skróty: tablica – tabl., wykres – wykr. 

18. Przypisy rzeczowe, słownikowe lub informacyjne należy umieszczać na dole 

strony. Przypisy bibliograficzne, zgodnie ze standardem APA (American 

Psychological Association), należy podawać w tekście głównym. 

19. Bibliografię należy przygotować zgodnie ze standardem APA. 

 

Zasady przywoływania publikacji w treści artykułu 

 

1. Jeden autor: bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca, zawsze 

należy podać nazwisko autora i datę publikacji pracy, a w przypadku więcej 

niż jednej pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku należy do-

dać kolejne litery alfabetu przy dacie (np. 2001a). Przykład zapisu: Jak 

stwierdza Iksiński (2001)... Badania wskazują, iż... (Iksiński, 2001). 

2. Dwóch autorów: bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca, zawsze 

należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji pracy, a w przypadku 

więcej niż jednej pracy tych autorów opublikowanej w tym samym roku należy 

dodać kolejne litery alfabetu przy dacie. Nazwiska autorów zawsze należy łą-

czyć spójnikiem „i”, nawet w przypadku przywoływania publikacji obcojęzycz-

nej. Przykład zapisu: Jak sugerują Iksiński i Nowak (1999)... Badania wskazu-

ją, iż... (Iksiński i Nowak, 1999). 
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3. Od trzech do pięciu autorów: przywołanie po raz pierwszy – należy wymienić 

nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami i stawiając spójnik 

„i” pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami. Przy kolejnych wskazaniach tej 

samej pracy należy zastosować określenie „i współpracownicy” (w przypadku 

umieszczenia przywołania nazwisk w strukturze zdania) lub „i in.” (gdy nazwi-

ska autorów nie stanowią części struktury zdania). Przykład zapisu: Przywo-

łanie po raz pierwszy: Jak sugerują Nowak, Iksiński i Jankiewicz (2003)... Ba-

dania (Nowak, Iksiński i Jankiewicz, 2003) wskazują, że... Kolejne przywoła-

nia: Badania Nowaka i współpracowników (2003)... Badania te wskazują, że 

(Nowak i in., 2003)... 

4. Sześciu i więcej autorów: należy wymienić tylko nazwisko pierwszego autora, 

zarówno gdy praca przywoływana jest po raz pierwszy, jak i w późniejszych 

przywołaniach, natomiast pozostałych autorów należy zastąpić określeniem  

„i współpracownicy” (w przypadku umieszczenia przywołania nazwisk w struk-

turze zdania) lub „i in.” (gdy nazwiska nie stanowią części struktury zdania). 

W literaturze załącznikowej należy umieścić nazwiska wszystkich autorów 

pracy. Przykład zapisu: Nowakowski i współpracownicy (1997) twierdzą, że... 

Pierwsze badania na ten temat (Nowakowski i in., 1997) sugerują... 

5. Przywoływanie jednocześnie kilku prac: należy wymienić je alfabetycznie 

według nazwiska pierwszego autora. Przywołania kolejnych prac muszą być 

oddzielone średnikiem. Lata wydania prac tego samego autora/autorów mu-

szą być oddzielone przecinkiem. Przykład zapisu: Iksiński (2001); Nowak i Ik-

siński (1999, 2005); (Iksiński, 1997, 1999, 2004a, 2004b; Nowak i Iksiński, 

1999). 

6. Przywoływanie pracy za innym autorem: stosuje się w tekście, natomiast  

w bibliografii należy umieścić jedynie pracę czytaną. Przykład zapisu: Jak wy-

kazał Nowakowski (1990; za: Zieniecka, 2007)... Badania sugerują, że... (No-

wakowski, 1990; za: Zieniecka, 2007). 

7. Bibliografia powinna być zamieszczona na końcu opracowania. Prace należy 

zapisać alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora. W przypadku 

dwóch lub więcej prac tego samego autora/autorów należy je uporządkować 

według roku publikacji. Jeśli kilka prac tego samego autora/autorów zostało 

opublikowanych w tym samym roku, należy uporządkować prace alfabetycz-

nie według tytułu i wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji. Zapis dotyczący 

każdej nowej pracy należy zacząć bez wcięcia, wyrównanie do lewego margi-

nesu, a w kolejnych wierszach danego zapisu stosować wcięcie 0,4 cm. 

 

Przykłady opisu bibliograficznego 

 

1. Artykuł w czasopiśmie, w którym każdy kolejny numer/zeszyt (issue) w ra-

mach jednego rocznika ma osobną numerację stron (w każdym zeszycie 

pierwsza strona opatrzona jest numerem 1): Nazwisko, X., Nazwisko 2, X. Y., 

Nazwisko 3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rocznik(zeszyt), strona 

początku–strona końca. 
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2. Artykuł w czasopiśmie, w którym kolejne numery/zeszyty (issues) w ramach 

jednego rocznika nie mają osobnej numeracji stron (pierwsza strona w kolej-

nym zeszycie opatrzona jest numerem kolejnym po ostatniej stronie w zeszy-

cie poprzednim): Nazwisko, X., Nazwisko 2, X. Y., Nazwisko 3, Z. (rok). Tytuł 

artykułu. Tytuł czasopisma, rocznik, strona początku–strona końca. Jeśli arty-

kuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu opisu 

bibliograficznego: Nazwisko, X., Nazwisko 2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł 

czasopisma, rocznik, strona początku–strona końca. DOI: xxxxx. 

3. Książka: Nazwisko, X., Nazwisko 2, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wyda-

nia: wydawnictwo. 

4. Książka napisana pod redakcją: Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miej-

sce wydania: wydawnictwo. 

5. Rozdział w pracy zbiorowej: Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwi-

sko, B. Nazwisko 2 (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). 

Miejsce wydania: wydawnictwo. 

6. 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,  

z której został pobrany, oraz – jeśli są to materiały informacyjne – datę dostę-

pu. Tekst: Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony interneto-

wej (dostęp: 21.03.2019). 

 

Artykuł przygotowany w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami 

będzie odesłany z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań redakcji. 




