
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW  
 

 
Na łamach czasopisma naukowego Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Seria 

Oeconomica zamieszczane są oryginalne prace naukowe w językach polskim i angielskim.  
Prace wydrukowane w czasopiśmie naukowym znajdują się również na stronie internetowej 

Wydawnictwa Uczelnianego ZUT: www.zut.edu.pl lub stronie czasopisma: www.foliaoe.zut.edu.pl 
 

SKŁADANIE PRACY 
 

Praca wraz z tabelami, rysunkami, ze zdjęciami i schematami powinna być przygotowana w formie 
jednego pliku w formacie doc.  

W osobnym pliku proszę podać: pełne imię i nazwisko autora (autorów), pełną nazwę i adres 
macierzystej jednostki naukowej autora (autorów); pełne dane adresowe (wraz z adresem poczty 
elektronicznej i numerem telefonu) autora na potrzeby korespondencji.  

 
Praca powinna być przesłana elektronicznie na adres: folia@zut.edu.pl.  
 
Po recenzji do pracy należy dołączyć szczegółowe ustosunkowanie się do uwag recenzenta  

i redaktora naczelnego oraz podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich.  
 

WYMOGI FORMALNE 
Praca powinna być napisana w edytorze tekstu Microsoft Word z zachowaniem następujących reguł:  

– format papieru: A 4, 
– objętość pracy: 8–10 stron, 
– orientacja tekstu – pionowa, 
– marginesy: lewy, prawy, dolny, górny  – 2,5 cm, 
– czcionka: Arial 11 pkt, pierwszy wiersz – wcięcie 0,5 cm, 
– pojedynczy odstęp między wierszami,  
– tekst justowany obustronnie, 
– nie stosować podkreśleń, 
– nie stosować tabulacji, 
– wypunktowanie: dopuszczalny znak  „–”, 
– tytuły tabel i rysunków: Arial 10 pkt, wyrównane do lewej, 
– tekst w tabeli: Arial 9 pkt wyjustowany, bez kolorów i cieniowania, 
– styl tabeli: prosty (siatka), 
– źródło: pod tabelą lub rysunkiem Arial 9 pkt, 
– tytuły rysunków: Arial 10 pkt, wyrównany do lewej pod rysunkiem, 
– elementy graficzne: czarno-białe, dodatkowo w oddzielnych katalogach, 
– równania matematyczne podawać w osobnych wierszach, korzystając z edytora tekstów. 
 
UKŁAD PRACY  
– Tytuł pracy  w języku polskim – Arial 12 pkt pogrubiony; wyrównanie do lewego.  
   1 odstęp 
– Tytuł pracy w języku angielskim  – Arial 12 pkt pogrubiony; wyrównanie do lewego. 
   1 odstęp 
– Streszczenie – przedstawienie uzyskanych wyników i sformułowanych wniosków (100–150 słów               

w języku polskim) – Arial 10 pkt; wyjustowane. 
    1 odstęp 
– Streszczenie w języku angielskim (Summary) – Arial 10 pkt; wyjustowane. 
   1 odstęp 
– Słowa kluczowe   w języku polskim (alfabetycznie) – Arial 10 pkt. 
– Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – Arial 10 pkt. 
   1 odstęp 
– WSTĘP – omówienie dotychczasowego stanu wiedzy w przedmiocie oraz sformułowanie celu 

podjętych badań; tekst wyjustowany. 
    1 odstęp 
– Część merytoryczna podzielona na śródtytuły: Arial 11 pkt pogrubiony, wyrównane do lewego; 

tekst Arial 11 pkt wyjustowany; kolejne rozdziały pracy oddzielone pustą linią. 
    1 odstęp 
– WNIOSKI KOŃCOWE lub PODSUMOWANIE: Arial 11 pkt; tekst wyjustowany. 
   1 odstęp 
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– PIŚMIENNICTWO – tylko pozycje autorów przywołanych w tekście pracy. 
 Wykaz piśmiennictwa powinien być zestawiony w porządku alfabetycznym, według nazwisk    
autorów (pierwszego autora), i zredagowany w następujący sposób: 

– nazwisko(-a) autora(-ów), inicjały imion; 
– rok wydania pracy. Gdy prac tego samego autora wydanych w danym roku jest więcej niż jedna, 

należy po roku oznaczyć poszczególne pozycje literami: a, b itd.; 
– w przypadku prac pisanych cyrylicą należy zastosować transliterację łacińską – nazwiska autorów i 

tytuł pracy, 
– podać skrót bibliograficzny tytułu czasopisma oraz numery tomu, zeszytu, strony; w przypadku 

książek – tytuł, miejsce wydania, skrót bibliograficzny nazwy wydawnictwa.  
 
PRZYKŁADY CYTOWANIA LITERATURY W TEKŚCIE PRACY 
 

(Nowak i in. 1965; Nowak 1974 a); Nowak (1987); Kowalski i in. (1994); według Kowalskiego i in. 
(1995) 
 
PRZYKŁADY PIŚMIENNICTWA 
 

Pomykalski A. 2007. Współczesne tendencje zarządzania organizacjami przez innowacje. Współcz. 
Zarządz. 4, 12–20.  

Różański J. 2006. Analiza czynników wpływających na ocenę inwestycji zagranicznych, w: Finansowe 
uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Red. B. Mikołajczyk. Warszawa, Difin, 276–282.  

Skawińska E., Sobiech K.G., Nawrot K.A. 2008. Makroekonomia. Warszawa, PWE, 95–97. 
Spychalski G. 2005. Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. 

Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 25–37. 
PN-ISO 6579. 2003. Ogólne zasady wykrywania pałeczek Salmonella. 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DZU z 2009 r., nr 157, poz. 1240. 
Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, www.skwp.pl, dostęp: 15.03.2015. 
Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w programowaniu zmiennych 

ekonomicznych z wahaniami sezonowymi. 2003. Red. J. Zawadzki, Szczecin, AR. 
 

W numerze czasopisma (Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica) wydawanego w całości 
w języku angielskim w piśmiennictwie w przypadku prac napisanych w języku polskim należy 
przetłumaczyć na język angielski tytuły prac zamieszczonych w periodykach (zob. przykład poniżej). 
Natomiast tytuły książek, ich rozdziałów, norm, ustaw itp. podawać tylko w języku oryginału – w języku 
polskim. 

 
Czarny A. 2015. Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie 
wybranych miast wojewódzkich [The fiscal autonomy of local government the example of selected 
municipalities]. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 317(78), 37–45. [in Polish] 

 
OPŁATY  

Opłata pokrywająca częściowo koszty wydania w przypadku autora(-ów) spoza ZUT w Szczecinie 
wynosi 600,00 zł, a w przypadku autora(-ów) z ZUT w Szczecinie – 300,00 zł (współautorzy płacą 
proporcjonalnie do udziału procentowego).  

Opłaty prosimy kierować na:  
Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242  
z dopiskiem: publikacje artykułów w Serii Oeconomica, Wydział Ekonomiczny. 
 

 


