
Imię i nazwisko autora, Times New Roman, 12 pt, wyśrodkowany± 
 

Tytuł, Arial, pogrubiony, 14 pt, wy środkowany 
 
 

Streszczenie, Arial, pogrubiony, 12 pt, wy środkowany 
Streszczenie powinno zawierać skrótowe przedstawienie celu artykułu, zastosowanych metod, 

osiągniętych wyników i wywiedzionych wniosków. Times New Roman, 12 pt, interlinia 
pojedyncza, wyrównanie obustronne (wyjustowany). 
 
 
Słowa kluczowe: Times New Roman, 12 pt, interlinia pojedyncza, wyrównanie obustronne 
(wyjustowany) 
 
Kod klasyfikacji JEL: Times New Roman, 12 pt, interlinia pojedyncza, wyrównanie obustronne 
(wyjustowany)  

                                                   
± Afiliacja autora, Times New Roman, 10 pt, interlinia pojedyncza, wyrównanie obustronne (wyjustowany) 



 
 

Author’s names, Times New Roman, 12 pts, centered± 
 

Title, Arial, bold, 14 pts, centered 
 
 

Abstract, Arial, bold, 12 pts, centered 
The abstract sholud contain a summary of the aim, methods, findings and conclusions of the 

paper. Times New Roman, 12 pts, single interline, justified. 
 
 
Keywords: Times New Roman, 12 pts, single interline, justified 
 
JEL classification: Times New Roman, 12 pts, single interline, justified 

                                                   
± Author’s affiliation, Times New Roman, 10 pts, single interline, justified 



 
 

1. Tytuł rozdziału, Arial, pogrubiony, 12 pt, odst ęp dolny 6 pt, wyrównanie do 
lewej, wci ęcie 1 cm 

Treść rozdziału1, Times New Roman, 12 pt, interlinia pojedyncza, wyrównanie 
obustronne (wyjustowany), wcięcie pierwszego wiersza akapitu 1 cm. Odnośniki do literatury 
w tekście w nawiasach okrągłych. 
 

 

 

Rysunek 1. Tytuł rysunku, Times New Roman, 12 pt, odstępy górny i dolny po 6 pt, interlinia 
pojedyncza, wyrównanie obustronne (wyjustowany) 

Źródło: Times New Roman, 10 pt, wyrównanie obustronne (wyjustowany), pod źródłem linia odstępu (12 pt). 
 
 
Tabela 1. Tytuł tabeli, Times New Roman, 12 pt, odstęp dolny 6 pt, interlinia pojedyncza, 
wyrównanie obustronne (wyjustowany), nad tytułem tabeli linia odstępu 

 
Tabela wyśrodkowana, rozmiar czcionki nie większy 

niż 12 pt i nie mniejszy niż 8 pt 
     

 

      

      

      

      

      

Źródło: Times New Roman, 10 pt, wyrównanie obustronne (wyjustowany), odstęp górny 6 pt, pod źródłem linia 
odstępu (12 pt). 
 
  
Literatura, Arial, pogrubiony, 12 pt, wyrównanie do  lewej 

Andrew B. Abel, Ben Shalom Bernanke, Macroeconomics, Wesley, Reading 1992 (Times 
New Roman, 12 pt, wyrównanie obustronne, wysunięcie 0,5 cm, interlinia co najmniej 
14,5 pt) 

Elżbieta Adamowicz, Użyteczność badań koniunktury dla polityki ekonomicznej, w: Analiza 
tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. Metody 
i wyniki, pr. zb. pod red. Elżbiety Adamowicz, Marka Męczarskiego i Marii Podgórskiej, 
„Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego”, nr 70, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa 2001, s. 11-27 

 

                                                   
1 Treść przypisu, Times New Roman, 10 pt. 

Rysunek wyśrodkowany, nad rysunkiem linia odstępu 



 
 

Jeśli artykuł jest napisany w języku angielskim, do spisu literatury należy stosować styl 
APA (http://www.library.uq.edu.au/file/2033361/download/2045173). 


