
Wytyczne dla Autorów 

Prace naukowe kierowane do "Olsztyn Economic Journal" powinny być przygotowane 

zgodnie z wytycznymi redakcji.  

U góry pierwszej strony artykułu należy umieścić tzw. główkę: 

OLSZTYN ECONOMIC JOURNAL 

Abbrev.: Olszt. Econ. J., Y..., No..  

 

Niżej powinien być podany tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa jednostki 

organizacyjnej (uczelnia, wydział, katedra/zakład) oraz adres e-mailowy autora. Jeszcze niżej 

należy zamieścić słowa kluczowe (nie więcej niż 5) oraz streszczenie o objętości do 0,5 

strony, które powinno zawierać cel, przedmiot, metody i wyniki badań. 

Tytuł pracy, imię i nazwisko autora, afiliacja, słowa kluczowe oraz streszczenie powinny być 

podane zarówno w języku angielskim, jak i polskim (wzór pierwszej strony znajduje się na 

stronie internetowej czasopisma). 

Każdy artykuł powinien zawierać: 

 wstęp z wyraźnie sformułowanym celem, 

 opis metodyki badań, 

 opis i interpretację wyników badań, 

 podsumowanie lub wnioski, 

 bibliografię. 

Objętość artykułu wraz ze streszczeniem nie może przekraczać 12 stron tekstu. 

  

Sposób formatowania tekstu 

 Edytor Word, czcionka typu Times New Roman, 12 pkt, wcięcia akapitowe 0,7 cm, 

interlinia 1,5 wiersza, prawy margines – 3 cm, pozostałe marginesy – 2,5 cm, tekst 

wyjustowany; 

 śródtytuły wyśrodkowane, pogrubione; 

 odwołania do pozycji bibliograficznych zamieszczone w tekście w nawiasie okrągłym: 

a) w przypadku cytowania pozycji jednego lub dwóch autorów: nazwisko(a) autora(ów) 

(kapitaliki), rok wydania i numery stron, np. (PORTER 1998, p. 143)  lub […] zdaniem 

PORTERA (1998, p. 143) […], 

b) w przypadku cytowania pozycji trzech lub więcej autorów: nazwisko pierwszego 

autora (kapitaliki) z dopiskiem i in. (ang. et al.), rok wydania i numery stron, np. 

(ADAMOWICZ et al. 2008, p. 12), 

c)  gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora(ów), poszczególne  

pozycje należy po roku oznaczyć literami a, b, c itd., np. (PORTER 1998a, p. 143),   

d)  jeżeli powołanie w tekście dotyczy pracy pod redakcją naukową, raportów lub analiz, 

zamiast nazwiska autora przytacza się pełny lub skrócony tytuł pracy (kursywą), rok 



wydania i numery stron, np. (European Pork Chains 2009, p. 27, 29), (Informacja w 

sprawie zatrudnienia… 2011, p. 5–10), 

e) powołanie na akty prawne: w miejscu pierwszego powołania należy podać pełny tytuł 

aktu prawnego, opis Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego oraz skróconą nazwę, 

która będzie używana w dalszym tekście, np.: (Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240, dalej: ustawa o finansach); 

tytułów polskich ustaw nie należy tłumaczyć na język angielski, 

f) powołanie na opracowania elektroniczne i internetowe zgodnie z zasadami opisanymi 

w pkt. od a) do e). W przypadku gdy źródło internetowe nie posiada autora i tytułu 

w nawiasie należy podać nazwę portalu lub bazy danych oraz rok publikacji, 

ewentualnie aktualizacji lub dostępu, np. (Bank Danych Lokalnych 2016); 

 przypisy wyjaśniające dolne, czcionka 10 pkt, wcięcia akapitowe 0,7 cm, interlinia 

pojedyncza, wyjustowane; odnośniki do przypisów dolnych w indeksie górnym, 

numerowane cyframi arabskimi; 

 ciągła numeracja stron. 

 

 

Bibliografia 

 bibliografia powinna być przygotowana w systemie harwardzkim; 

 czcionka 10 pkt, pierwsze wiersze każdej pozycji bibliograficznej bez wcięcia 

akapitowego, zaś drugie i następne wcięte na głębokość 0,7 cm;  

 wykaz literatury należy zestawić w porządku alfabetycznym (bez nadawania numeracji);  

 gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, poszczególne pozycje 

należy po roku oznaczyć literami a, b, c itd.; 

 prace jednego autora należy szeregować chronologicznie (od najstarszych do 

najnowszych); 

 opis monografii: nazwisko i inicjał(y) imienia autora(ów) (kapitaliki), rok wydania, tytuł 

(kursywa), wydawnictwo oraz miejsce wydania, np.: 

ADAMOWICZ E., DUDEK S., PACHUCKI, D., WALCZYK K. 2008. Synchronizacja cyklu koniunkturalnego    

polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek. Wydawnictwo IRG 

SGH, Warszawa. 
PORTER M. E. 1999. On Competition. Harvard Business School Press, Boston. 

 

 opis pracy zbiorowej pod redakcją: tytuł (kursywa), rok wydania, skrót Red. (ang. 

Ed./Eds.), inicjał(y) imienia i nazwisko redaktora(ów), wydawnictwo oraz miejsce 

wydania, np.:  

 
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. 2013. Ed. M. Jerzemowska. PWE, Warszawa. 

European Pork Chains. 2009. Eds. J. Trienekens, B. Pelersen, N. Wognum, D. Brinkmann. Wagenigen 

Academic Publishers, Wagenigen. 

 

 opis rozdziału w monografii: nazwisko i inicjał(y) imienia autora(ów) rozdziału 

(kapitaliki), rok wydania, tytuł rozdziału (kursywa), skrót W: (ang. In:) tytuł monografii 

(kursywa), inicjał(y) imienia i nazwisko autora(ów) monografii lub redaktora(ów) prac 

zbiorowych (w przypadku redaktora(ów) przed inicjałem imienia podajemy skrót Red. 

(ang. Ed./Eds.)), wydawnictwo oraz miejsce wydania, np.: 



 

KLEINMAN M. 2003. The Economic Impact of Labour Migration. In: The Politics of Migration. Managing 

Opportunity, Conflict and Change. Ed. S. Spencer. Blackwell Publishing, Malden. 

KWIATKOWSKI E.  2013. Metodologiczne problemy analizy makroekonomicznych skutków emigracji 

ludności. Przypadek Polski. In:  Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce. A. 

Organiściak-Krzykowska, E. Kwiatkowski, J. Machnis-Walasek, A. Krajewska, K. Piłat, S. 

Pieńkowska-Kamieniecka. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.  

 

 opis artykułu w czasopiśmie naukowym: nazwisko i inicjał(y) imienia autora(ów) 

(kapitaliki), rok wydania, tytuł artykułu (kursywa), tytuł czasopisma, tom (numer): zakres 

stron całego artykułu, np.: 

STEAD D. 2014. European Integration and Spatial Rescaling in the Baltic Region: Soft Spaces, Soft 

Planning and Soft Security. European Planning Studies, 22(4): 680–693. 

JARMOŁOWICZ W. 2013. Rynek pracy i polityka państwa na rynku pracy w Polsce okresu transformacji i 

integracji gospodarczej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 281: 139–153. 

 

 opis opracowań elektronicznych i internetowych: 

 

a) do opisu książki na CD lub jej rozdziału należy zastosować taki opis, jak wydania 

papierowego, z zaznaczeniem nośnika elektronicznego, np.: 

 
KOPALIŃSKI W. 1998. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. PRO-media CD, Łódź [CD-

ROM].  

 

b) artykuł w czasopiśmie elektronicznym: nazwisko(a) autora(ów) i inicjał(y) imienia 

(kapitaliki), rok wydania, tytuł artykułu (kursywa), nazwa czasopisma, tom (numer), 

strony artykułu (jeżeli zostały określone), adres strony internetowej lub DOI, data 

dostępu (ang. access), np.: 
 

KOZAK S., OCHNIO E. 2016. Did the financial crisis impact the level of investment efficiency of equity 

investment funds in Poland? EJPAU, 19(2), http://www.ejpau.media.pl/volume19/issue2/art-03.html 

(access: 3.02.2016). 

 

c) opracowania internetowe w tym pochodzące również z Eurostatu czy GUS: tytuł 

opracowania, data publikacji, nazwa portalu, adres strony internetowej, data dostępu, np.: 
 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010-2012. 2014. Główny Urząd Statystyczny, 

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/5/3/5/pw_aktywnosc_ek

onomiczna_ludnosci_2010-2012.pdf (access: 3.02.2016). 

Population on 1 January by five years age group, sex and NUTS 2 region. 2016. Eurostat, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_pjangroup&lang=en (access: 

19.09.2016). 

 

W przypadku gdy źródło internetowe nie ma tytułu: nazwa portalu lub bazy danych, data 

publikacji lub aktualizacji, adres strony internetowej, data dostępu, np.: 

 
Bank Danych Lokalnych. 2016, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (access: 1.08.2016). 

 

 opis raportów, analiz, aktów prawnych: 
 

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce. 2011. Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Warszawa. 

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU z 2004 r., nr 99, poz. 

1001.  



 

 opis prac, które nie były drukowane: 
 

WIERZEJSKI T. 2010. Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w 

Polsce. UWM w Olsztynie (praca doktorska). 

 

 

 

Tabele i rysunki 
 

Tabele i rysunki powinny być ponumerowane cyframi arabskimi.  

Tabelę należy oznaczyć: 

 numerem (np. Tabela 1, ang. Table 1) – zapisanym po prawej stronie nad tabelą, czcionka 

10 pkt, 

 tytułem – umieszczonym nad tabelą, wyśrodkowany, czcionka 10 pkt,  

 źródłem (ang. source) – zapisanym pod tabelą, czcionka 10 pkt, w formie odwołania do 

pozycji bibliograficznej, np.:  
 

Source: PORTER (1998, p. 143). 

Source: European Pork Chains (2009, p. 27, 29).  

 

lub jeżeli tabela została opracowana samodzielnie przez autora: 
 

Source: opracowanie własne na podstawie PORTER (1998, p. 143). 

Source: opracowanie własne na podstawie European Pork Chains (2009, p. 27, 29). 

Ilustracje, wykresy, mapy, mapy, schematy itp. podpisane jako „Rysunek” należy oznaczyć: 

 numerem (np. Rys. 1., ang. Fig. 1.) - umieszczonym pod rysunkiem, czcionka 10 pkt, 

 tytułem – umieszczonym po numerze rysunku, wyśrodkowany, czcionka 10 pkt, 

źródłem – zapisanym pod tytułem rysunku (analogicznie, jak źródła pod tabelami), 

czcionka 10 pkt.  

 

W tekście powinny być zamieszczone powołania na rysunki i tabele w kolejności od 1 do n. 

 

Redakcja nie przyjmuje rysunków wykonanych odręcznie, kopiowanych, skanowanych 

ani materiałów pochodzących z Internetu.  

Rysunki powinny być opracowane w programach pracujących w środowisku Windows (np. 

Excel, Corel Draw). Rysunki wykonane w innych programach specjalistycznych należy 

zapisać w formacie Windows Metafile (.wmf) umożliwiającym import do Corela. 

Jednostki miar należy podawać w międzynarodowym układzie SI. 

Wzory matematyczne powinny być pisane w edytorze wzorów programu Word. Powinny być 

ponumerowane (cyframi arabskimi, zapisanymi w nawiasie okrągłym, po prawej stronie, na 

wysokości wzoru) i muszą być edytowalne. Wszystkie zmienne powinny być objaśnione pod 

wzorem, ze wskazaniem, które oznaczenia literowe mają być zapisane pismem prostym, 

pochyłym lub pogrubionym. Powołanie na konkretny wzór w tekście zasadniczym powinno 

przyjąć postać numeru wzoru w nawiasie okrągłym. 


