
Wskazówki dla Autorów artykułów naukowych kwartalni ka  

 
 
Autorzy zainteresowani publikowaniem swoich artykułów na łamach kwartalnika „Dialog. 
Pismo dialogu społecznego” proszeni są o uwzględnienie następujących wymogów 
formalnych: 
 
Informacje ogólne 
 

1. Przysłane do redakcji teksty spełniające poniższe wymogi są recenzowane przez 
dwóch recenzentów zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości, model double-blind 
review proces, w której to autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. 
Warunkiem publikacji tekstu jest pozytywna opinia recenzentów.  
 

2. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Autora oraz opatrzony krótką 
notką biograficzną (do 990 znaków) wskazującą jego tytuł (stopień) naukowy, miejsce 
pracy oraz zainteresowania naukowe.   
 

3. Prosimy o przesłanie zdjęcia (głowy) Autora, które w kwartalniku będzie umieszczone 
przy notce biograficznej. Zdjęcie Autora i wszystkie inne fotografie zamieszczone  
w tekście (w rozdzielczości minimum 300 dpi) należy przesłać w osobnym pliku typu 
jpg lub tif.  
 

4. Nad tytułem tekstu powinien być zamieszczony paragraf wstępny zawierający tezę 
całego tekstu (abstrakt) o objętości do 300 znaków.  
 

5. Tytuł, podtytuł oraz śródtytuły powinny być pisane czcionką Times New Roman 
(odpowiednio 16, 14 i 12 pkt).  
  

6. Tytuł artykułu powinien być podany w języku polskim i angielskim.  
  

7. Na końcu artykułu powinny znajdować się:  
 

a. Zaczynające się od słowa „SUMMARY” streszczenie artykułu w języku 
angielskim o objętości do 900 znaków powinno zawierać: główne tezy, cel 
badania, metodę/y badawczą/e, wyniki, argumenty oraz wnioski.  
 

b.  Słowa kluczowe w języku angielskim (3-5 słów) zapisane po słowie 
„Keywords”.   
 

c. Streszczenie w języku polskim, zaczynające się od słowa „STRESZCZENIE”,   
o objętości do 900 znaków powinno zawierać: główne tezy, cel badania, 
metodę/y badawczą/e, wyniki, argumenty oraz wnioski.  
 

d.  Słowa kluczowe w języku polskim (3-5 słów) zapisane po słowach „Słowa 
kluczowe”.   
 

e. Dziedzina naukowa oraz dyscyplina naukowa artykułu. 
 

8. Artykuł powinien mieścić się w przedziale 15 000 – 20 000 znaków. 



 
Tekst główny 
 

1. Format strony – A4, marginesy górne, dolne, prawe i lewe: 2,5 cm.   
 

2. Tekst główny powinien być napisany czcionką Times New Roman w rozmiarze 12, 
wcięcia akapitowe zaznaczone tabulatorem, tekst wyjustowany, interlinia 1,5. 
 

3. Tytuł artykułu napisany pogrubioną czcionką Times New Roman  14.  
 

4. Śródtytuły napisane przy użyciu czcionki Times New Roman 12, pogrubione, 
wyrównanie tekstu do lewej.   
 

5. Przypisy, komentarze, objaśnienia i uwagi dodatkowe autorów odnoszące się do 
wskazanych fragmentów tekstu umieszczone na dole strony powinny być opatrzone 
numeracją liczbową ciągłą. Każdy przypis zakończony kropką.  
  

6. Imiona autorów: przy pierwszym użyciu należy podać pełne imię i nazwisko 
cytowanego autora, za każdym następnym razem należy podać inicjał imienia  
i nazwisko cytowanego autora.   
 

7. Opisy bibliograficzne w tekście powinny być tworzone wg wzoru: 
 

* P. Bohdziewicz, Klimat społeczny w przedsiębiorstwie w okresie restrukturyzacji [w:] Wzrost 
gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, materiały  
z konferencji, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 91-93.  
 
* J. Gardawski, L. Gilejko i T. Żukowski, Związki zawodowe w przedsiębiorstwach przemysłowych, 
Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1994, s. 125. 
 
* A. Kwiatkiewicz, Standardowe rozwiązania w dziedzinie ustawicznego kształcenia kadr a praktyka 
firm europejskich w Polsce, e-mentor, nr 2(4), kwiecień 2004, SGH, Warszawa 2004, s. 25-26. 
 

8. Powołania na dokumenty elektroniczne powinny zawierać informacje o autorze, tytule 
oraz aktywny adres strony internetowej wraz z datą dostępu umieszczoną  
w kwadratowym nawiasie, np.  [dostęp 25.06.2015].  
 

9.  Kursywą powinny zostać oznaczone wszystkie obce słowa, nazwy wydarzeń, tytuły 
książek, tytuły filmów, itp.  
 

10. W cudzysłów ujęte powinny zostać wszystkie pojęcia wprowadzane od innych 
autorów, tytuły czasopism. W przypadku dokładnych odtworzeń myśli, opinii lub 
poglądów autora fragment musi zostać, oprócz ujęcia w cudzysłów, oznaczony   
i objaśniony we wstawionym przypisie.  
 

11. Akty prawne: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. 2015 poz. 150).  
 

12. Tabele, wykresy, diagramy, ilustracje, rysunki muszą również być załączone jako 
osobne pliki.  
 

13. Tabele/wykresy powinny być wykonane w programach edytowalnych w Microsoft 
Office (Word, Excel). Numer i tytuł umieszczony nad tabelą/wykresem czcionką 
Times New Roman 12, zaś pod tabelą/wykresem źródło i objaśnienia czcionką Times 
New Roman 10.  
 



14. Na końcu powinna być umieszczona w porządku alfabetycznym literatura cytowana, 
wg wzoru: 

 
* Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa1969,  
 
* Tarnowska E., Ubóstwo w byłych PGRach: w poszukiwaniu dawnych źródeł nowej biedy, „Kultura  
i Społeczeństwo” 1998, nr 2.  
 

15. Każdy akapit należy zakończyć naciskając klawisz ”ENTER”. Niedopuszczalne jest 
justowanie tekstu poprzez użycie klawisza spacji.  
 

16. Obowiązuje numeracja stron.  
 

17. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadsyłanych tekstach skrótów, 
poprawek i innych zmian redakcyjnych zgodnie z profilem czasopisma.   
 

18.  Do druku kwalifikowane są prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.  
 

19.  Aby przeciwdziałać zjawiskom „ghostwriting”  (sytuacji gdy ktoś wniósł istotny 
wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów 
lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i/lub 
„guest authorship” (sytuacji gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał 
miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) redakcja czasopisma 
wymaga podpisania oświadczenia zawierającego m.in. informacje dotyczące: 

 
1. wkładu poszczególnych osób w powstawaniu publikacji (z podaniem afiliacji  

i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu 
itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);   
 

2. informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-
badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów poprzez podpisanie oświadczenia, 
które powinno być dostarczone do redakcji drogą tradycyjną (poczta) lub 
elektroniczną. W przypadku wersji elektronicznej rozumie się skan oświadczenia  
z własnoręcznym podpisem przesłany w formacie pdf lub jpg na adres redakcji. 
 

Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej, w tym przypadki łamania  
i naruszania zasad etyki, będą demaskowane i zgłaszane do odpowiednich podmiotów.  
 
 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadsyłanych tekstach skrótów, poprawek  
i innych zmian redakcyjnych zgodnie z profilem czasopisma.  
 

 
Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt  z Redakcją na adres:  
   

redakcja@cpsdialog.gov.pl 
 

 

 


