
Zalecenia dla autorów artykułów publikowanych w Rocznikach Naukowych Wyższej Szkoły 

Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 

 

W przygotowaniu i opracowywaniu tekstów prosimy o przestrzeganie 

poniższej instrukcji: 

 

Przed tekstem właściwym: 

1. Tytuł naukowy (zawodowy), imię i nazwisko autora(ów) oraz adres e-mail (w 

przypadku współautorów – takie same informacje) – współautorów może być nie 

więcej niż trzech 

2. Afiliacja autora(ów) (uczelnia, instytucja, organizacja) 

3. Tytuł pracy w języku polskim, streszczenie: 200-250 słów, słowa kluczowe). 

4. Tytuł pracy w języku angielskim, abstrakt, key words. 

 

Struktura artykułu: 

a) wprowadzenie z określeniem problematyki badawczej, dotychczas 

opublikowanych wyników badań; 

b) materiał i metody; 

c) wyniki badań; 

d) zakończenie; 

e) wnioski; 

f) bibliografię. 

 
Edycja artykułu: 

1. Imię i Nazwisko (Times New Roman, 12, wyjustowane do lewego marginesu) 

2. Jednostka organizacyjna (Times New Roman, 12, wyjustowana do lewego marginesu) 

3. Tytuł artykułu (Times New Roman, 14, pogrubiony, wyśrodkowany) 

4. Wprowadzenie (Times New Roman, 12, pogrubiony, wyjustowany do lewego marginesu) 

5. Przypisy stosowane są w tekście zgodnie z przykładem: [Piłatowska, 2012, s. 36] 

6. Kolejne podtytuły (Times New Roman, 12, pogrubione, wyjustowane do lewego marginesu) 

7. Podsumowanie (Times New Roman, 12, pogrubione, wyjustowane do lewego marginesu) 

8. Bibliografia (Times New Roman, 10, pogrubiona, wyjustowana do lewego marginesu) 

9. Streszczenie w języku polskim (Times New Roman, 10, pogrubiony, wyjustowany) 

10. Title of the article in English (Times New Roman, 10, pogrubiony, wyśrodkowany) 

11. Summary (Times New Roman, 10, pogrubiony, wyjustowany) 

Wszystkie informacyjne dot. formatowania są zawarte w Szablonie wydawniczym). 

Tekst powinien być wstępnie sformatowany, zgodnie z załączonym Szablonem 

wydawniczym w edytorze tekstu kompatybilnym z Microsoft Word. 

 

 
 Standardy dotyczące treści artykułu: 

Teksty podlegają recenzjom naukowym  - opinia recenzenta stanowi podstawę decyzji    o 

przyjęciu tekstu do publikacji. W związku z tym prace muszą spełniać wymogi stawiane 

pracom nowym. W razie konieczności rada programowa zastrzega sobie prawo dokonania w 

nadesłanych materiałach poprawek bez konsultacji z autorem. 

1. Wymogi dotyczące „Wprowadzenia” – wprowadzenie powinno zawierać uzasadnienie 

wyboru tematyki i podjętego problemu badawczego, cel prezentacji tekstu oraz krótką 

charakterystykę poruszanej w nim tematyki. 

2. Wymogi dotyczące „Podsumowania” - podsumowanie powinno zawierać syntetyczne 

wnioski oraz ewentualne kierunki dalszych badań. W podsumowaniu nie należy poruszać 



nowych wątków, prezentować wyników badań, które nie były wcześniej omawiane w 

pracy. 

3. Wymogi dotyczące streszczenia w języku polskim - streszczenie powinno prezentować 

cel prezentacji pracy, główne jej tezy, stosowane w badaniach metody itp. 

4. Wymogi dotyczące streszczenia w języku angielskim - streszczenie w języku 

angielskim powinno zawierać tytuł oraz prezentować cel prezentacji pracy, główne jej tezy, 

stosowane w badaniach metody itp. 

5. Konieczne jest stosowanie się do podanego dalej wzorca opisu tabel, rysunków, 

wykresów oraz ogólnych zasad formatowania (patrz: Szablon wydawniczy). 

 

 

Przygotowane publikacje należy przesyłać na adres:  

wydawnictwa@wswfit.com.pl  

 

Wymogi dotyczące bibliografii 

Wykaz pozycji bibliograficznych powinien znajdować się po zakończeniu tekstu, przed 

streszczeniem. Powinien on być sporządzony zgodnie z zamieszczonym wzorcem (patrz: Szablon 

wydawniczy) 

mailto:wydawnictwa@wswfit.com.pl

