
 

 

Wytyczne dla autorów zgłaszających artykuł do monografii 
PRACA SOCJALNA W TEORII I PRAKTYCE UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE 

 
1. Artykuły przyjmowane są w wersji elektronicznej. 

 

2. Załącznik opisany nazwiskiem pierwszego Autora należy kierować na adres: 

dr Monika Wojtkowiak e-mail; monika.wojtkowiak@ujk.edu.pl 

lub 

dr Bartłomiej Kotowski, e-mail: bartlomiej.kotowski@ujk.edu.pl  

 

3. Pełna dokumentacja zgłoszonego tekstu powinna zawierać plik z tekstem zasadniczym 

przygotowanym zgodnie ze standardami APA (ewentualnie z dołączonymi plikami 

graficznymi). 

 

4. Strona 1 

 

 Imię i nazwisko Autora (Autorów) – Times New Roman, 12 pkt, wyrównane do lewej; 

 

 Afiliacja (z odnośnikami przy większej liczbie Autorów) – Times New Roman, 11 pkt, 

wyrównane do lewej; 

 

 Adres e-mail Autora korespondencyjnego – Times New Roman, 10 pkt, wyrównane do 

lewej; 

 

 Tytuł w języku polskim – Times New Roman, pogrubiony 12 pkt, wyśrodkowany; 

 

 Streszczenie artykułu w języku polskim: 500–1000 znaków ze spacjami, czcionką 

Times New Roman 10 pkt, wyjustowane. 

 

 Słowa kluczowe w języku polskim: do 5 haseł, czcionką Times New Roman 10 pkt 

wyrównane do lewej; 

 

 Tytuł w języku angielskim – Times New Roman, pogrubiony 12 pkt, wyśrodkowany; 

 

 Streszczenie artykułu w języku angielskim: 500–1000 znaków ze spacjami, czcionką 

Times New Roman 10 pkt, wyjustowane. 

 

 Słowa kluczowe w języku angielskim (Keywords:) : do 5 haseł, czcionką Times New 

Roman 10 pkt wyrównane do lewej; 

 

5. Tekst główny 

 

 Objętość ok. 20–40 tys. znaków (+ spis literatury) – ok. 40 tys. znaków to jest arkusz 

wydawniczy, aby uznać pracę za „rozdział w monografii” konieczne jest ½ arkusza, 

czyli ponad 20 tys. znaków, 

 

 Zapisany w pliku tekstowym, w formatach: .doc lub .docx, 
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 Styl zasadniczy, krój pisma Times New Roman; wielkość czcionki 12 pkt, 

wyjustowany, 

 

 Ciągła numeracja stron, od pierwszej strony, w dolnym prawym rogu, odstępy między 

wierszami 1,5 pkt, bez sztywnych spacji, bez automatycznych wyróżnień; 

 

 Marginesy po 2,5 cm z każdej strony; 

 

 Pierwszy wiersz akapitu wcięty 0,5 cm; 

 

 Śródtytuły pogrubione, oddzielone 1 wierszem od ostatniego akapitu; pierwszy poziom 

śródtytułu wyśrodkowany, drugi wyrównany do lewej, trzeci poziom z pogrubieniem i 

kursywą wpuszczony w akapit, czwarty pisany kursywą bez pogrubienia, w akapicie; 

 

 Tekst główny bez pogrubień ani podkreśleń; 

 

 Nazwy i tytuły publikacji umieszczone w tekście głównym zapisane kursywą; publikacji 

obcojęzycznej. Przykład zapisu: Jak sugerują Kowalski i Nowak (2015)... 

Badania wskazują, iż ... (Kowalski i Nowak, 2015). 

 

 3 – 5 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 można zastosować określenie „i 

współpracownicy” (w przypadku umieszczenia przywołania nazwisk w strukturze zdania) 

lub „i in.” (w przypadku, gdy nazwiska autorów nie stanowią części struktury zdania). 

Przykład zapisu: 1. Przywołanie po raz pierwszy: Jak sugerują Nowak, Kowalski i 

Kowalska (2013) ... Badania (Nowak, Kowalski i Kowalska, 2013) wskazują, iż ... 2. 

Kolejne przywołania: Badania Nowaka i współpracowników (2013) wskazują, iż ... 

Badania te (Nowak i in., 2013) ...   

 

 6 i więcej autorów: wymienić należy tylko nazwisko pierwszego autora, zarówno gdy 

praca 

przywoływana jest po raz pierwszy, jak i w późniejszych przywołaniach, natomiast 

pozostałych autorów należy określić jako współpracowników (w strukturze zdania) lub 

zastąpić skrótem „i in.” (gdy nazwiska nie stanowią części struktury zdania). W literaturze 

cytowanej należy umieścić nazwiska wszystkich autorów pracy. Przykład zapisu: 

Nowakowski i współpracownicy twierdzą, iż ... (2007). Pierwsze badania na ten temat 

(Nowakowski i in., 2007) sugerują .... 

 

 Przywoływanie jednocześnie kilku prac: należy wymienić je alfabetycznie, według 

nazwiska pierwszego autora. Przywołania kolejnych prac muszą być oddzielone średnikiem 

i umieszczone w nawiasie. Lata wydania prac tego samego autora / autorów muszą być 

oddzielone przecinkiem. Przykład zapisu: (Kowalski, 2011; Nowak i Kowalski, 1998) 

(Kowalski, 1998, 1999, 2014a, 2014b; Nowak i Kowalski, 1998) 

 

 Przywoływanie pracy za innym autorem: stosujemy w tekście, natomiast w literaturze 

cytowanej umieszczamy jedynie pracę czytaną. Przykład zapisu: Jak wykazał Nowak 

(1995; za: Kowalskim, 2017) ... Badania sugerują, iż ... (Nowak, 1995; za: Kowalski, 2017).   
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