
KONFERENCJA NAUKOWA:   
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI  
 

1. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem 

publikacji w innym czasopiśmie. 

 

2. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne 

prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu. 

 

3. Teksty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną (wydruk i płytę CD) oraz drogą 

elektroniczną na adres: csrkatowice@uekat.pl 

 

4. Tekst: objętość - 0,5 arkusza, do 21 tys. znaków ze spacjami, w standardowych 

ustawieniach programu Word: Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, 

marginesy (górny i dolny, lewy i prawy - 2,5 cm). Tekst należy wyjustować (wyrównanie 

do prawej i lewej). Prosimy zastosować wcięcie akapitowe (pierwszy wiersz) 0,75 cm. 

 

Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności): 

• Tytuł (w językach polskim i angielskim).  

• Nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (afiliację podaje się od ogółu do szczegółu). 

• Streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim (około 100  słów) 

i angielskim. 

• Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim. 

• Tekst (podzielony śródtytułami).  

• Przypisy (inne niż literaturowe). 

• Literaturę (opisy wg standardu APA). 

 

Opisy bibliograficzne w standardzie APA: 

• Publikacje książkowe jednego autora: 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.  

 

• Publikacje książkowe wielu autorów:  

Nazwisko, Inicjał imienia., Nazwisko, Inicjał imienia. i Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł 

książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.  

 

• Publikacje książkowe redagowane:  

Nazwisko, Inicjał imienia. (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.  

 

 



• Rozdziały w publikacjach książkowych zbiorowych: 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł rozdziału. W: Inicjał imienia. Nazwisko (red.), Tytuł 

książki (tom, strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.  

 

• Artykuły w czasopiśmie: 

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom (numer), strony (bez 

skrótu „s.”)  

 

• Referaty:  

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł referatu. Referat wygłoszony na: Nazwa konferencji. 

Miejsce.  

 

• Raporty instytucji:  

Instytucja (rok). Tytuł raportu. Miejsce wydania: Instytucja.  

 

• Publikacje w druku:  

Nazwisko, Inicjał imienia. (w druku). itd.  

 

• Prace nieopublikowane:  

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł pracy. Niepublikowana praca doktorska. Miejsce: Nazwa 

uczelni.  

 

• Źródła internetowe:  

Po całym opisie bibliograficznym dodatkowo dopisuje się:  

http://www.adres strony (dd.mm.rok) - data w nawiasie oznacza datę dostępu.  

 

Analogicznie podpisuje się rysunki i tablice.  

 

5. Cytowanie w tekście (możliwe przypadki):  

(Kowalski, 2013)  

(Kowalski, 2012a)  

(Kowalski, 2012b)  

(Kowalski, 2013, s. 67)  

(Kowalski i Nowak, 2012)  

(Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2011)  

(Kowalski, 2012a, 2013; Kowalski i Nowak, 2012) (Kowalski, 2013; za: Nowak, 2012)  

 

6. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.  

 


