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Streszczenie artykułu powinno zawierać ok. 50-100 słów. Czcionka: Times New 

Roman 9 pt; kursywa; akapit wyjustowany; interlinia pojedyncza; wcięcia: od lewej 

0,5 cm, od prawej 0,5 cm; odstępy: przed 0 pt, po 6 pt. 

Słowa kluczowe: maksymalnie 10 słów 

1. Informacje ogólne 

Artykuł o objętości od 10 do 16 stron (parzysta liczba) należy przygotować w oparciu 
o dany szablon, w języku polskim lub angielskim. Nie należy zmieniać ustawień 
strony (marginesy, papier układ, wcięcia, odstępy, itp.). Plik należy zapisać z 
rozszerzeniem .doc oraz nazwać go nazwiskami autorów, np. Belica_Nahirny.doc. 
Tekst artykułu powinien być pisany czcionką Tahoma 9 pt.; akapit wyjustowany; 
interlinia wielokrotne 1,2; odstępy: przed i po 0 pt. Pierwszy akapit w nowym 
rozdziale lub podrozdziale bez wcięcia, każdy kolejny wcięcie 0,5 cm. 

Tytuł artykułu powinien być zwięzły i mieścić się maksymalnie w trzech 
wierszach (najlepiej do 75 znaków). 

Autorzy i afiliacja. Imiona oraz nazwiska autorów należy umieścić po tytule. 
Nazwiska autorów należy pisać wielkimi literami. Za nazwiskiem każdego ze 
współautorów należy wstawić odwołanie w formie przypisu dolnego, gdzie należy 
określić odpowiednio: stopień/tytuł naukowy; Jednostka, Wydział; e-mail. 

Rozdziały. Nie należy rozpoczynać nowych rozdziałów na dole strony. Jeżeli 
rozdział rozpoczyna nową stronę należy ustawić odstęp przed 0 pt. 

Podrozdziały. Nie należy rozpoczynać nowych podrozdziałów na dole strony. 
Jeżeli podrozdział rozpoczyna nową stronę - odstęp przed 0 pt. Rozdział nie może 
zawierać tylko jednego podrozdziału.  
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2. Przykład rozdziału rozpoczynającego nową stronę 

Tekst pierwszego akapitu, tekst pierwszego akapitu, tekst pierwszego akapitu, tekst 
pierwszego akapitu, tekst pierwszego akapitu. 

Tekst kolejnego akapitu, tekst kolejnego akapitu, tekst kolejnego akapitu, tekst 
kolejnego akapitu, tekst kolejnego akapitu. 

2.1. Numerowanie 

W tekście artykułu dopuszcza się stosowanie numerowania. Styl numeracji:  cyfry 
arabskie, wcięcie od lewej 0,3 cm, wysunięcie 0,6 cm, tabulatory 0,9 cm, interlinia 
wielokrotne 1,2. 

1. Styl numeracji, styl numeracji, styl numeracji, styl numeracji, styl numeracji, 
styl numeracji 

2. Styl numeracji  
3. Styl numeracji  

2.2. Wypunktowanie 

W tekście artykułu dopuszcza się stosowanie wypunktowania. Styl wypunktowania:  
dopuszczalny znak „−”, wcięcie od lewej 0,3 cm, wysunięcie 0,4 cm, tabulatory 
0,7 cm, interlinia wielokrotne 1,2. 
− styl wypunktowania, styl wypunktowania, styl wypunktowania, styl 

wypunktowania, styl wypunktowania, 
− styl wypunktowania, 
− styl wypunktowania. 

3. Rysunki 

Rysunki w postaci zdjęć, wykresów, grafów, itp., ze względu na druk, należy 
przygotować w skali odcieni szarości (nie należy wykonywać kolorowych wykresów, 
używać legendy odnoszącej się do wykresów w różnych kolorach, itp.). Rysunki 
należy umieścić w pracy w postaci bitmapy lub dobrej jakości pliku jpg. Wielkość 
rysunku należy dostosować do jego zawartości w taki sposób, żeby wszystkie detale 
były czytelne. Minimalna wielkość czcionki tekstu umieszczonego na rysunku wynosi 
6 pt (w przypadku czcionki Tahoma, Arial) lub 7 pt (w przypadku Time New Roman). 
Oznaczenia i opisy na rysunkach powinny być umieszczone w ten sposób, żeby nie 
zasłaniały ich treści. Ze względu na czytelność rysunku należy unikać stosowania 
zbyt cienkich linii (min. 0,2 mm), umieszczania tekstu na szarym tle (szczególnie 
tekstu pisanego małą czcionką). Jeżeli rysunek jest skomplikowany należy umieścić 
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jego objaśnienie w tekście, tak żeby czytelnik mógł go zrozumieć. Rysunki powinny 
być wyśrodkowane. Szerokość rysunku nie może być większa niż szerokość tekstu. 
Jeżeli na zewnętrznych krawędziach rysunku występują puste przestrzenie należy je 
usunąć (przyciąć). 

Podpisy należy umieścić pod rysunkiem. Styl: czcionka Times New Roman 10 pt; 
kursywa; akapit wyśrodkowany; interlinia pojedyncza; odstęp przed 6 pt. Numeracja 
rysunków liczbami arabskimi, ciągła w obrębie jednego artykułu. 

Przed rysunkiem i za podpisem należy pozostawić wolną linię. 
 

 

Rys. 1. Procesy w służbach utrzymania ruchu 

 
Do każdego rysunku należy umieścić odniesienie w tekście, np.: „wyniki obliczeń 

przedstawiono na rysunku 1”, „Rysunek 1 przedstawia …”, „Na podstawie struktury 
przedsiębiorstwa (Rys. 1) można stwierdzić …”. Nie należy stosować sformułowań 
„na poniższym rysunku”, „na rysunku powyżej”. Do oddzielenia słowa „rysunek” lub 
skrótu „Rys.” od numerów należy użyć twardej spacji (Ctrl+Shift+Spacja). 

4. Tabele 

Tabele. Tekst umieszczony w tabeli: Tahoma 8 pt. (wyjątkowo dopuszcza się 
również Tahoma 7 pt.), interlinia pojedyncza, odstępy przed i po 1 pt. Tabela 
powinna być wyśrodkowana. Szerokość tabeli nie może być większa niż szerokość 
tekstu pracy. Tabela musi mieścić się na stronie (nie może „przeskakiwać” na koleją 
stronę). Po tabeli należy zostawić odstęp jednej linii. 

Podpisy tabeli należy umieścić nad tabelą. Styl: czcionka Times New Roman 
10 pt; kursywa; wyrównanie do lewej; interlinia pojedyncza; odstępy po 6 pt. 
Numeracja tabel liczbami arabskimi, ciągła w obrębie jednego artykułu. 

Przed podpisem tabeli oraz za tabelą należy pozostawić wolną linię. 
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Tab. 1. Przykład formatowania tabeli 

Nr Nazwa części Wskaźnik istotności Ilość braków 

1.678 Sworzeń 10 0,5% 
1.300 Belka łącząca 5 0,02% 

1.456 Korpus 20 0,15% 
 

Do każdej tabeli należy umieścić odniesienie w tekście, np.: „wyniki obliczeń 
przedstawiono w tabeli 1”, „Tabela 1 przedstawia …”, „Pomiary przeprowadzone w 
danym przypadku (Tab. 1) wskazują na …”. Nie należy stosować sformułowań „w 
poniższej tabeli”, „w tabeli powyżej”. Do oddzielenia słowa „tabela” lub skrótu „Tab.” 
od numerów należy użyć twardej spacji (Ctrl+Shift+Spacja). 

5. Wzory 

Równania należy pisać z wykorzystaniem edytora równań i umieścić w osobnym 
wierszu. Numeracja wzorów liczbami arabskimi, umieszczonymi w nawiasach 
okrągłych na końcu wiersza po prawej stronie, ciągła w obrębie jednego artykułu. 
Należy stosować tabulatory do ustalenia położenie wzoru oraz jego numeru, patrz 
przykład: 

 
δ6

LSLUSL
pC

−
=  (1) 

gdzie: USL – górna granica specyfikacji; LSL – dolna granica specyfikacji;  

δ – odchylenie standardowe. 

Opisy znaczeń poszczególnych części wzoru należy umieszczać po ich pierwszym 
zastosowaniu we wzorze. Wartości dziesiętne oddzielić od całkowitej przecinkiem, 
np. 41,23 m. Do zapisu symboli wektorów oraz macierzy stosować standardowe 
polecenie edytora równań: styl Macierz-Wektor. Stosować twardą spację 
(Ctrl+Shift+Spacja) pomiędzy liczbą a jej jednostką. 

Nie należy umieszczać w tekście żadnego obiektu stworzonego w edytorze 
równań (np.: wzór, symbol). Do tego celu należy stosować symbol, indeks górny, 
indeks dolny, np.: 
− ŹLE:  

„W celu obliczenia wskaźnika 2
kpa dhq ⋅=  należy w pierwszej kolejności wyznaczyć 

parametr ( )∑ −= jip xxh  oraz parametr kd  obliczany z zależności (2).” 

− DOBRZE: 
„W celu obliczenia wskaźnika qa =hp · dk

2 należy w pierwszej kolejności wyznaczyć 
parametr hp = Ʃ(xi – xj)

1/2 oraz parametr dk  obliczany z zależności (2).” 
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Do każdego wzoru należy umieścić odniesienie w tekście, np.: „… obliczone na 
podstawie zależności (1) przedstawiono …”, „Wzór (1) określa …”. Nie należy 
stosować sformułowań „poniższy wzór przedstawia”, itp. 

6. Odniesienia do literatury 

Odniesienia do literatury powinny być umieszczone w tekście w nawiasach 
kwadratowych [2] lub [1, 4]. Do każdej pozycji zamieszczonej w literaturze należy 
umieścić odniesienie w tekście pracy. 

Literaturę, ułożoną alfabetycznie według nazwisk autorów, umieszcza się na 
końcu pracy. Czcionka Tahoma 8 pt.; wyrównanie do lewej; interlinia pojedyncza; 
wcięcia od lewej i od prawej 0 cm; wysunięcie 0,7 cm; odstępy: przed 0 pt, po 3 pt; 
numeracja w nawiasach kwadratowych (zgodnie z zamieszczonym wzorcem). 

Literatura 

[1] Babirecki W., Śliwa M.: Koncepcja wielofunckcyjnego urządzenia do montażu zaworów 
pneumatycznych. Technologia i Automatyzacja Montażu, Nr 3, s. 39-42, 2015. 

[2] Belica T., Apolinarska K.: Zastosowanie struktury macierzy zależności w dekompozycji 
procesów wytwórczych. Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, Red. T. Nahirny, 
T. Belica, Zielona Góra, T. 1, s. 19-30, 2016. 

[3] Kłos S., Trebuňa P.: Using computer simulation method to improve throughput of 
production systems by buffers and workers allocation. Management and Production 
Engineering Review, Vol. 6, No. 4, pp. 60-69, 2015. 

[4] Nahirny T., Szymański D.: Sieci Petriego w modelowaniu i symulacji systemów 
kolejkowych. Inżynieria produkcji: planowanie, modelowanie, symulacja, Red. J. Patalas-
Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos, Zielona Góra, T. 9, s. 7-18, 2015. 

[5] Patalas-Maliszewska J.: Managing knowledge workers: value assessment, methods and 
application tools. Springer Science & Business Media, Berlin – Heidelberg, 2013. 

[6] Sąsiadek M.: Planning and analysis of mechanical assembly sequences in design 
engineering - part I: the method. Tehnički Vjestnik - Technical Gazette, Vol. 22, No. 2, 
pp. 337-342, 2015. 

[7] Woźniak W., Stryjski R., Mielniczuk J, Wojnarowski T.: Koncepcja usprawnienia 
wybranych algorytmów rozwiązujących zagadnienia transportowe. Prace Naukowe 
Politechniki Warszawskiej. Transport, Z. 111, s. 599-610, 2016. 

 

 
Artykuł w wersji .doc (wersja Word 2003) oraz .pdf należy wysłać na adres: 
mtpe@iizp.uz.zgora.pl 
Przy zapisie/wydruku do wersji .pdf należy osadzić czcionki wykorzystywane w 
dokumencie. 
 


