
Wskazówki dla autorów 

 

Monografia naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji 

jakości działalności naukowej) to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca 

określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, 

bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. 

Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym 

właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład (na język polski 

dzieła istotnego dla nauki lub kultury; na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub 

kultury, wydanego w języku polskim) i edycja naukowa tekstów źródłowych. Książka 

pod redakcją jest tożsama z monografią z oznaczonym autorstwem rozdziałów. 

 

Pracę należy przygotować z uwzględnieniem następujących wymagań: 

• Edytor: Word for Windows, format A4 (210 x 297 mm), 

• Czcionka: CG Times 11 punktów lub Times New Roman 12 punktów, 

• Marginesy: 25 mm (lewy, prawy, górny, dolny), 

• Interlinia: odstęp podwójny, 

• Wyrównanie: do lewej i prawej, 

• Wzory matematyczne: edytor równań, 

• Liczby: dwu-, trzy- i czterocyfrowe należy pisać łącznie (np. 3251); począwszy od liczb 

pięciocyfrowych należy stosować odstęp co 3 cyfry, licząc od prawej strony (np. 23 335). 

W liczbach dziesiętnych należy stosować przecinek, nie kropkę (np. 4,83), z wyjątkiem 

prac w języku angielskim. 

• Jednostki: obowiązuje układ SI. Sposób zapisu opcjonalny: g·dm-3 lub g/dm3. 

• Tabele: funkcja tworzenia tabel. Należy dążyć do uproszczenia układu i ujednolicenia 

postaci tabel, unikać oddzielania poziomymi liniami poszczególnych wierszy. Wiersze 

numeruje się tylko wtedy, gdy jest to konieczne, ponieważ do tej numeracji są 

odwołania w tekście. Opisy słowne w pierwszej kolumnie rozpoczyna się dużą literą. 

Pierwszą kolumnę zwykle wyrównujemy do lewej krawędzi, pozostałe – do środka. Gdy 

cała kolumna zawiera liczby dziesiętne, należy je ustawić „przecinek pod przecinkiem”. 

Objaśnienia (przypisy) do liczb, znaków czy słów w tabelach umieszczamy bezpośrednio 

pod tabelą. Jako odnośniki do przypisów zaleca się gwiazdki (*, **) lub małe litery (a, b). 

Przy odnośnikach nie stosować dodatkowych wyróżnień graficznych (kropki czy 

nawiasy). 

• Wyróżnienia: Zaleca się unikać wyróżnień, szczególnie niewskazane jest spacjowanie, 

podkreślanie i pisanie wersalikami. Łacińskie nazwy taksonów roślin i zwierząt, a także 

słowa obce należy pisać kursywą. 

• Graficzne opracowanie wyników: badań w formie rysunków, wykresów i diagramów 

powinno być dostarczone w formie elektronicznej lub w innej formie gotowej do 

reprodukcji. 



• Zdjęcia: powinny być kontrastowe, dołączone w wersji elektronicznej w formacie JPG lub 

TIF, w dobrej rozdzielczości. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są zdjęcia 

skanowane. 

• Tabele oznaczone kolejnymi cyframi arabskimi należy przesłać na oddzielnych kartkach. 

Tytuły powinny być zwięzłe. Każdy rysunek lub zdjęcie powinny posiadać dołączony opis 

zawierający syntetyczną informację o treści i ewentualne objaśnienia (legendę) w języku 

polskim. W tekście pracy powołanie się na rysunek lub zdjęcie winno być zaznaczone 

stosownym odnośnikiem lub informacją. Przy użyciu skrótów należy je objaśnić 

w miejscu, gdzie pojawiają się po raz pierwszy, Jednostki miar należy podawać według 

Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI. 

• Piśmiennictwo - pozycje literatury cytowanej w pracy należy zamieścić w porządku 

alfabetycznym według nazwisk autorów. Każda z nich powinna zawierać nazwisko 

i pierwsze litery imion autora(ów), rok wydania, po kropce pełny tytuł pracy, po kropce 

nazwę czasopisma, po przecinku nr tomu i zeszytu (w nawiasie) a po dwukropku 

pierwszą i ostatnią stronę pracy. Np. Kowalska D. 2003. Tytuł. Roczniki Naukowe, 

17(2):727-730. 

• Jeśli cytuje się więcej niż jedną pracę tego samego autora(ów) wydaną w tym samym 

roku, a autorzy występują w tej samej kolejności, prace należy oznaczyć kolejnymi 

literami alfabetu, np. 1983 a, 1983 b i zamieścić w porządku chronologicznym. 

 


