
Wymogi redakcyjne! 

Należy kierować się poniższymi formatami. 

O kolejności autorów decyduje osoba zgłaszająca się na konferencję. 

Format autorów: pełne imię i nazwisko. 

Afiliacja: Katedra/zespół, Wydział, Jednostka, miasto (jeśli nie występuje w nazwie 

jednostki) 

E-mail do autora korespondencyjnego 

Tekst 

 plik tekstowy w formacie *.doc (Word 95 lub wyższy);

 czcionka: 12 punktów Times New Roman, można używać pogrubionych liter i

kursywy, nie należy stosować podkreśleń,

 interlinia 1,5 wiersza,

 lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm,

 druk jednostronny,

 tekst powinien być wyjustowany,

 prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego

specjalnego formatowania,

 artykuł powinien obejmować minimum 20 tys. znaków ze spacjami (pół arkusza wydawniczego)
 prosimy zwrócić szczególną uwagę na stosowane skróty, aby były pisane w

jednolitej formie w obrębie całego artykułu – prosimy o wyjaśnienie i rozwinięcie

skrótów przy ich pierwszym użyciu w artykule, np.:

o CTS (chitozan)

o PBS (phosphate-buffered saline)

 w pracy obowiązują jednostki układu SI (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar)

Ilustracje i tabele 

 ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i

opisy,

 każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem

jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze)

 fotografie - pliki *.tif, *.jpg lub *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi

przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości; pliki

gorszej jakości możemy reprodukować wyłącznie w niewielkich rozmiarach,

 wykresy - wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie

prac poddawane edycji),

 tabele muszą być osadzone w tekście w miejscu docelowym; (nie na końcu lub w

oddzielnych plikach);

 każda tabela powinna być ponumerowana i mieć tytuł, a wykres, schemat, rysunek

i zdjęcie numer i podpis,

o podpis tabeli: nad tabelą Tabela.1. W tekście (tab.1);

o podpis rysunku: pod rysunkiem Rys.1. W tekście (rys.1);



 nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu. 

 

Literatura 

 Opisy bibliograficzne - należy podawać w jednolitej formie i stosować 

konsekwentnie sposób zapisu. 

 Przy cytowaniu pozycji literaturowych należy stosować nawiasy kwadratowe, np.: 

[1]; [1-3]; [2, 5, 7] 

 Nawiasy kwadratowe należy stawiać przed kropką – zakończeniem zdania 

 NIE WOLNO stosować przypisów dolnych 

 Literaturę należy zamieścić na końcu artykułu w kolejności cytowania w tekście 

 Prosimy stosować skróty nazw czasopism z kropkami 

 

Autorzy, Tytuł pracy, Nazwa czasopisma- skróty z kropką. tom (rok) numery stron. 

 

[1] A.M. Ferreira, P. Gentile, V. Chiono, G. Ciardelli, Collagen for bone tissue 

regeneration, Acta Biomater. 8 (2012) 3191-3200. 

[2] M. Rinaudo, Main properties and current applications of some polysaccharides as 

biomaterials, Polym. Int. 57 (2008) 397–430.  

 

Konstrukcja artykułu: 

Streszczenie 

Słowa kluczowe 

1. Wstęp 

2. Materiały i Metody 

3. Wyniki i Dyskusja 

4. Wnioski/Podsumowanie 

5. Podziękowania 

6. Literatura 

 

Dopuszczalne są drobne zmiany w konstrukcji artykułu 

 

Bardzo prosimy do stosowania się wyżej wymienionych wymagań, znacznie ułatwi to 

oraz skróci proces wydawniczy. Artykuły, które nie będą napisane według wzoru i nie 

będą spełniać wymagań autorskich, mogą być odsyłane do autorów z prośbą o 

poprawę w wyznaczonym terminie co utrudni i wydłuży proces wydawniczy. 

Poniżej znajdą Państwo przykład pracy – we wstępie znajdują się dodatkowe 

informacje co do konstrukcji tekstu. 

 

Format pracy (PRZYKŁAD): 

 

 



Migracje łabędzi podczas zmian klimatycznych (Times New Roman, 12pt, 

pogrubione) 

Adam Kowalski
1
, Anna Malinowska

1
, Izabela Nowacka

2
, Kamil Nowy

2
  

1
Katedra X, Wydział X, Uniwersytet X, Miasto (jeśli nie ma nazwy miasta w nazwie 

uczelni) 

2
Katedra Y, Wydział Y, Uniwersytet Y, Miasto (jeśli nie ma nazwy miasta w nazwie 

uczelni) 

email: adam.kowalski@xxx.xx 

Streszczenie (200 słów) 

Streszczenie w języku polskim (samodzielny tekst o objętości ok. 200 słów, który 

przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; powinien 

zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu 

badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski). 

Słowa kluczowe: od 3 – 5 słów w języku polskim 

1. Wstęp 

Wymaganym edytorem jest program Word. Tekst powinien być napisany czcionką Times 

New Roman, wielkość 12 pt, odstępy między wierszami 1,5; lewy margines 3 cm, 

pozostałe ok. 2,5 cm. Format papieru A4. Należy unikać dodatkowych odstępów przed i po 

akapicie. Nie należy zostawiać pustych wierszy. Nie należy stosować podkreśleń w 

tekście. Można stosować pogrubienia oraz kursywę. Na końcu tytułów i pod tytułów 

rozdziałów nie należy stawiać kropki. Nie należy stawiać kropki po podpisach rysunków, 

wykresów oraz tabel. Prawidłowo zredagowany artykuł należy przesłać na adres: 

www.ksd.umk.pl. W tytule/temacie wiadomości należy zamieścić słowo monografia. 

Prosimy o nazwanie pliku artykułu nazwiskiem autora głównego oraz określenia do której 

części należy zakwalifikować artykuł ze znakiem podkreślenia, wedle przedstawionego 

wzoru- Kowalski_chemiczne.doc; Jankowiak_fizyczne.doc; 

Lewandowska_biologiczne.doc (nauki chemiczne – chemiczne, nauki fizyczne – fizyczne, 

nauki biologiczne – biologiczne).  

Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się 

na nie (powołanie w tekście na tabelę skrótem np.: tab.1 natomiast na rysunek rys.1). 

Tabele oraz rysunki powinny się mieścić w kolumnie tekstowej. Każdy rysunek oraz tabela 

http://www.ksd.umk.pl/


powinny być podpisane i podpisy nie powinny kończyć się kropką. Podpisy rysunków 

powinny znajdować się pod rysunkiem natomiast w przypadku tabeli nad tabelą. 

Wszystkie elementy graficzne powinny stanowić integralną cześć tekstu, powinny być 

zgrupowane przygotowane w formie gotowej do druku. W tabelach nie należy stosować 

żadnego specjalnego formatowania. Można używać podkreślenia oraz kursywy. Nie należy 

kolorów w wierszach oraz kolumnach w tabelach. Przykładowe umieszczenie rysunku oraz 

tabeli wraz z podpisem: 

Tabela 1. Wartości współczynników x, y, z (opracowanie własne) 

1 2 3 

z y x 

 

 

Rys. 1. Mechanizm różnicowy 

2. Materiały i Metody 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat [1]. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum [2]. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 

doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 

quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo [1-3]. Nemo enim ipsam voluptatem quia 

voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui 

ratione voluptatem sequi nesciunt [1, 2, 4].  

3. Wyniki i Dyskusja 

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 

velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 

aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 



ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem 

vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, 

vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 

4. Wnioski/Podsumowanie 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

5. Podziękowania 

Podziękowania dla Narodowego Centrum Nauki za sfinansowanie badań. Decyzja nr 

XXX/1234/4567. 

6. Literatura  
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