
                                                  

 

 

 
 

KOMUNIKAT NR 2 

IV Konferencja Naukowa 

Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa  

 

Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej 

 

25.05.2022 r. 

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 

Warszawa 
 

Organizator:   

 

▪ Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Bezpieczeństwa  

i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego  

w Warszawie,  

 

Współorganizatorzy: 

  

▪ Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Zakład 

Studiów nad Bezpieczeństwem, 

▪ Vasil Levski National Military University in Veliko Tarnovo, Land Forces 
Faculty  



▪ Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II 

▪ Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w 
Warszawie 

 

Patronat medialny: 

  

▪ Wydawnictwo Adam Marszałek 

▪ Centrum Badań Wschodnich 

 
Termin i miejsce:  
 

▪ 25.05.2022 r. 

▪ Aula im. Gen. W. Andersa przy Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki 
i Zarządzania WAT, 00-908 Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego 2 (bud. 135) 
 

  

Cele konferencji:  
 

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego w dążeniu do 

wypracowania wspólnych poglądów na bieżące zagrożenia dla suwerenności 

i funkcjonalności państwa, a zarazem potencjalnych i realnych możliwości 

przeciwdziałania im. Dążenia te ukierunkowane są na budowanie pożądanego stanu 

bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz regionu Europy 

Środkowej. Podejmowana problematyka rozpatrywana będzie interdyscyplinarnie, 

w oparciu o prezentację wyników badań naukowych dotyczących uwarunkowań 

geopolitycznych, militarnych oraz pozamilitarnych, przy uwzględnieniu wpływu 

nowych technologii dla rozwoju sztuki wojennej i polityki międzynarodowej.  

 
 
Temat konferencji:  

▪ Wiodący temat konferencji: Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej. 

W obrębie głównego tematu proponujemy następujące obszary tematyczne: 

o rosyjsko-ukraiński konflikt militarny – przesłanki polityczne, gospodarcze, 

technologiczne, prawne i społeczne; 

o współczesne konflikty zbrojne; 

o systemy obronności państw;  

o logistyka wojskowa; 

o technologie militarne; 

o organizacje ponadnarodowe w polityce bezpieczeństwa; 

o pomoc humanitarna; 

o zarządzenie kryzysowe; 

o zarządzenie informacją i cyberbezpieczeństwo; 

o przygotowania obronne społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej; 

o współczesne procesy globalizacyjne;  



o bezpieczeństwo energetyczne; 

o wyzwania klimatyczne; 

o teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad bezpieczeństwem. 

 
 
 
Formuła konferencji:  
 

▪ Krótkie wystąpienia prelegentów w sesji plenarnej (max. 15 minut) 

▪ Równoległe panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości specjalnych 

(naukowców i ekspertów z wiodących ośrodków naukowych, przedstawicieli 

administracji publicznej oraz innych instytucji systemu bezpieczeństwa 

narodowego). 

▪ Konferencja organizowana w formie hybrydowej: preferujemy uczestnictwo 

osobiste, ale istnieje możliwość udziału zdanego, za pośrednictwem programu 

Microsoft teams (on-line). 

▪ Wydanie artykułów w recenzowanej monografii lub w renomowanych 

czasopismach naukowych (z listy MEiN): 

o „Roczniki Nauk Społecznych” - 70 pkt. 

o Czasopisma Wydawnictwa Adam Marszałek1 („Athenaeum. Polskie 

Studia Politologiczne” – 100 pkt.; „Polish Political Science Yearbook” – 

100 pkt.; „Edukacja Międzykulturowa” – 100 pkt.; „Historia Slavorum 

Occidentis” – 100 pkt.; „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” – 100 pkt.; „The 

New Educational Review” – 100 pkt.;  „Nowa Polityka Wschodnia” – 70 

pkt.; „Krakowskie Studia Małopolskie” – 40 pkt.; „Kultura i Edukacja” – 40 

pkt.; „Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts” – 40 pkt.; 

„Studia Orientalne” – 40 pkt.; „Azja-Pacyfik. Społeczeństwo. Polityka. 

Gospodarka” – 40 pkt. 

o „Defence Science Review” – 20 pkt. 

o „Studia bezpieczeństwa narodowego” – 20 pkt. 

▪ Warunkiem opublikowania artykułu2 w poszczególnych czasopismach jest 

uzyskanie pozytywnej recenzji. 

 

Warunki płatności: 

 

▪ Wysokość opłaty za udział w konferencji jest zależna od wyboru opcji 

uczestnictwa. Opłata obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione: 

o Uczestnictwo podstawowe (udział w konferencji z możliwością 

wygłoszenia i publikacji referatu, przerwy kawowe, obiad) – 400 zł 

o Uczestnictwo podstawowe bez publikacji referatu – 150 zł 

o Publikacja tekstu naukowego bez uczestnictwa w konferencji – 300 zł  
 

1 Wydanie artykułu w czasopismach Wydawnictwa Adam Marszałek będzie każdorazowo 
konsultowane przez Organizatora z Wydawnictwem w kwestiach warunków i terminów publikacji 
2 Poszczególne czasopisma stosują odmienne wymogi redakcyjne. Publikacja artykułów może 
wymagać stosowanego ich sformatowania. 



▪ Wymienioną kwotę, w zależności od rodzaju uczestnictwa należy wpłacać do 
dnia 15 maja 2022 r., przelewem na konto: 60 1030 1016 0000 0000 0873 
0005, Subkonto 700 1500 50 006. W tytule proszę podać: Dylematy IV + 
nazwisko i imię Uczestnika, 

▪ Koszty uczestnictwa w konferencji nie obejmują zakwaterowania.  
▪ Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 10 maja 2022 roku, 

▪ Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji naukowej prosimy  

o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem  

i streszczeniem wystąpienia do dnia na adres: info.ibo@wat.edu.pl 

▪ Termin przyjmowania tekstów do publikacji upływa z dniem 30.06.2022 r. 

▪ Tekst będzie opublikowany jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej recenzji 

 

Komitet naukowy konferencji: 

 

▪ płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT – przewodniczący 

▪ prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – wiceprzewodniczący 

▪ prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek  

▪ prof. dr hab. Marian Cieślarczyk  

▪ prof. dr hab. Stanisław Filipowicz (PAN) 

▪ prof. dr hab. Andrzej Misiuk (UW)                                                    

▪ prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (UW) 

▪ prof. dr hab. Krzysztof Komorowski  

▪ prof. dr hab. Lech Kościelecki  

▪ prof. dr hab. Jerzy Konieczny (UAM) 

▪ prof. dr hab. Stanisław Sirko (ASzW) 

▪ prof. dr hab. Andrzej Urbanek (Akademia Pomorska w Słupsku) 

▪ prof. dr hab. Jan Maciejewski (UWr) 

▪ prof. dr hab. Bernard Wiśniewski (AWSB) 

▪ prof. dr hab. Mariusz Zieliński (AMW) 

▪ prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski (UAM) 

▪ prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz  

▪ prof. dr hab. Zenon Trejnis  

▪ prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek 

▪ prof. dr hab. Tomasz Kośmider (SWWS) 
▪ prof. Elitsa Stoyanova-Petrova (National Military University w Vieliko Tarnovo) 

▪ prof. Roxana Stefanescu (Spiru Haret University w Bukareszcie) 

▪ dr hab. Piotrowska-Trybull Marzena, prof. ASzW 

▪ dr hab. Agnieszka Filipek, prof. UPH  

▪ dr hab. Stanisław Topolewski, prof. UPH  

▪ dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB  

▪ dr hab. Bogdan Zdrodowski, prof. WSPol  

▪ dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr  

▪ dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL  

▪ dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK  

▪ dr hab. Adam Ostanek, WAT 



▪ dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT  

▪ dr hab. Adam Kołodziejczyk, prof. WAT 

▪ dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT 

▪ dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT 

▪ dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT 

▪ kpt dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT 

▪ dr hab. Jacek Bil, prof. WAT  

▪ dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz 

▪ dr hab. inż. Mieczysław Pawlisiak, prof. WAT  

▪ dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT  

▪ mjr dr hab. Anna Borucka, prof. WAT 

▪ płk dr hab. Konrad Stańczyk, prof. WAT 

▪ dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz 

▪ gen. dr Marcin Strzelec 

▪ dr Mariusz Kuryłowicz 

▪ dr Jakub Adamkiewicz  
▪ dr Wiesława Załoga, WAT 

▪ dr Patrycja Bryczek-Wróbel  

▪ dr inż. Bogdan Ćwik  

▪ dr Wawrzyniec Kowalski  

▪ dr inż. Mieczysław Magierski  

▪ dr Natalia Moch  

▪ dr inż. Ryszard Piwowarczyk  
▪ dr Justyna Stochaj  
▪ dr Paweł Ślaski  
▪ dr Rafał Parczewski 
▪ dr Bartosz Kozicki 
▪ dr Wiesław Śmiałek 
▪ dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha 
▪ mgr Małgorzata Dąbrowska-Świder  
▪ mgr Luiza Trzcińska  

Komitet organizacyjny konferencji:  

 

▪ dr Jakub Adamkiewicz– przewodniczący 
▪ dr Patrycja Bryczek-Wróbel – wiceprzewodniczący 
▪ dr Natalia Moch – wiceprzewodniczący 
▪ prof. dr hab. Zenon Trejnis  
▪ dr inż. Bogdan Ćwik 
▪ dr Wawrzyniec Kowalski 
▪ dr Mieczysław Magierski 
▪ dr inż. Ryszard Piwowarczyk 
▪ dr Justyna Stochaj 
▪ dr Wiesław Śmiałek 
▪ dr Ryszard Chyrayński 
▪ mgr Małgorzata Dąbrowska-Świder 
▪ mgr inż. Adam Świder 



▪ mgr Luiza Trzcińska 
▪ lic. Kamil Arcikiewicz  
▪ lic. Izabela Mucha 

Sekretariat konferencji: 

• mgr Luiza Trzcińska     tel. 261 83 93 67, luiza.trzcinska@wat.edu.pl 

• lic. Izabela Mucha       tel. 261 83 94 32, izabela.mucha@wat.edu.pl 
 

 

Kontakt: 

▪ adres e-mail konferencji: info.ibo@wat.edu.pl 

• tel. kontaktowy: tel. 261 83 94 32, 

• strona konferencji: https://wlo.wat.edu.pl/konferencja 

 

 

 
  

https://wlo.wat.edu.pl/konferencja


KARTA ZGŁOSZENIA  
udziału w IV Konferencji Naukowej  

pt.: „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa” 

25 maja 2022 r., Warszawa 

 

Nazwisko i imię:  

Tytuł, stopień naukowy:  

E-mail:  

Telefon kontaktowy:  

Reprezentowana instytucja:  

Forma udziału w konferencji: (można zaznaczyć znakiem X3  jedną opcję):  

 Uczestnictwo podstawowe (udział w konferencji z możliwością wygłoszenia i publikacji 

referatu, przerwa kawowa, obiad) – 400 zł; 

 Uczestnictwo podstawowe bez publikacji artykułu – 150 zł; 

 Publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji – 300 zł; 

 

Numer konta bankowego konferencji:  

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005  Subkonto 700 1500 50 006 

W tytule proszę podać: „Dylematy IV + nazwisko i imię Uczestnika” 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 10 maja 2022 roku, 

Wpłaty proszę dokonać do dnia 15 maja 2022 r. 

 

Dane do wystawienia faktury: 

Nazwa instytucji: 

Adres: 

NIP:  

 

 

Kartę 

Upoważniam Organizatora konferencji do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.  

 

Data i podpis uczestnika konferencji  

……………............................................ 

 

 
3 „Kliknąć” lewym przyciskiem na kwadrat, wybrać opcję „właściwości”, wybrać opcję „zaznaczone”, 
potwierdzić „ok”.  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), Wojskowa Akademia Techniczna informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna  

im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego 2  

              Kontakt w celach związanych z organizacją „konferencji Dylematy współczesnej obronności  

i bezpieczeństwa” 

   Komitet Organizacyjny:  

   e-mail: info.ibo@wat.edu.pl 

   tel. +261 83 94 32 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-

mail: iod@wat.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji, 
komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji konferencji, udokumentowania jej przebiegu, a 
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, do 
przekazywania zaproszeń do udziału i współpracy w następnych wydarzeniach, podobnych do 
konferencji,  organizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, wyrażoną 

poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego konferencji oraz odrębnie w przypadku 
przetwarzania wizerunku oraz innych wydarzeń podobnych do konferencji, organizowanych 
przez administratora; 

b) art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym administratora związanym z 
prowadzeniem dokumentacji księgowo-finansowej organizowanej konferencji 

c) art.6 ust. 1 lit. c, e, f RODO w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną 
przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego 
i ochrony wizerunku. 

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które obsługują konferencję np. hotelom, lokalom 

gastronomicznym, przewoźnikom. Poza wyżej wymienionymi przypadkami dane nie będą 

udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem  

w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej 

tego wydarzenia, organizowanego przez uczelnię. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe 

będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

Zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

……………..……………….. 

  

mailto:iod@wat.edu.pl


 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) dalej zwane : „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława 

Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Sylwestra 

Kaliskiego 2,  obejmujących:  

a) imię, nazwisko, dane kontaktowe w celu: 

• rejestracji i uczestnictwa na konferencję  TAK/NIE* 

• marketingowym, określonym w klauzuli informacyjnej TAK/NIE* 

b) wizerunek w celu: 

• wykorzystania do promocji wydarzenia TAK/NIE* 

 

 

Ponadto oświadczam, że : 

1. Dane osobowe podaję dobrowolnie. 

2. Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do moich danych 
osobowych. 

3. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do odwołania lub zmiany mojej 
zgody w każdym czasie. 

4. Zostałam/em poinformowana/y, że administratorem moich danych 
osobowych będzie Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. 
Sylwestra Kaliskiego 2. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis  

 

• Właściwe podkreślić 

 



Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

 

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz.U. z 2018 r., 
poz.1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na 
nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 
przez Wojskową Akademię Techniczną na potrzeby konferencji. Niniejsza 
zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie  
i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  
w Internecie w tym na stronie internetowej WAT oraz zamieszczenie w 
materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty 
w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich 
dóbr osobistych. 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 
uczestnika szkolenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgłoszenie referatu 

na IV Konferencji Naukowej  
pt.: „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa” 

25 maja 2022 r., Warszawa 

 

 

Zgłaszam następujący temat referatu: (tytuł wystąpienia/ w nawiasie tytuł w jęz. ang.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Notka biograficzna z afiliacją miejsca pracy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Streszczenie (max. 1000 znaków): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

Termin przyjmowania tekstów do publikacji upływa z dniem 30.06.2022 r., 

 

Data i podpis uczestnika konferencji  

……………............................................ 

 



WYMOGI REDAKCYJNE 

IV Konferencja Naukowa  
nt.: Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa  

WAT, Warszawa, 25.05.2022 r. 
 

Uprzejmie prosimy przygotowywać teksty według poniższych wskazówek. 

Przesyłany do publikacji artykuł, powinien być kompletny, czyli zawierać tekst główny wraz z 

załącznikami (przypisy, bibliografia, indeksy, podpisy pod ilustracjami, itp.) i kompletem 

rysunków - pod adres e-mail: info.ibo@wat.edu.pl w terminie do 15 września 2022 r. 

 

INFORMACJE O TEKŚCIE: 

• Tekst artykułów w języku polskim lub angielskim; 

• Cały tekst powinien liczyć maksymalnie 40 tys. znaków, czyli 20-25 stron 

znormalizowanego maszynopisu – włączając w to tekst właściwy, abstrakty, słowa 

kluczowe, tabele i wykresy, przypisy oraz spis literatury; 

• Do tekstu powinny być dołączone abstrakty w języku polskim i języku angielskim 

(maksymalnie 1200 znaków), zwierające wskazanie celów, metod analizy i głównych 

wniosków oraz ekspozycję wartości dodanej uzyskanej z  podjętej problematyki;  

• Do tekstu powinny być dołączone słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w języku polskim i 

języku angielskim.  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDYTORSKIE: 

1. Czcionka Times New Roman, rozmiar – 12 

2. Interlinia – 1,5 

3. Marginesy – 2,5 

4. imię i nazwisko Autora, reprezentowana uczelnia – wyrównanie do lewej strony 

5. Tytuł – rozmiar 14 – wyśrodkowany oraz pogrubiony, tył w jęz. ang. bez pogrubienia 

6. Podtytuł – rozmiar 12 – wyśrodkowane oraz pogrubione 

7. Cytaty umieszczone w cudzysłowie 

8. Kursywa w tekście powinna być zastosowana tylko i wyłącznie do zapisu tytułów 

książek, artykułów oraz obcojęzycznych nazw i zwrotów 

 

Przypisy 

 

1. Przypisy powinny być skonstruowane w następującym porządku: (nazwisko, data 

wydania, strona): 

• przypisy powinny być łączone z tekstem za pomocą odnośników (odsyłaczy) 

cyfrowych w postaci cyfr arabskich, - odsyłacz cyfrowy zaznacza się w tekście 

głównym na końcu cytowanego tekstu, - numer odnośnika pisze się czcionką 

podwyższoną o pół stopnia „…”1 - obowiązuje numeracja ciągła w całym 

tekście. 

• zaleca się umieszczanie przypisów u dołu strony, tekst główny należy 

oddzielić od przypisów linią ciągłą, ten sam numer, który znajduje się w 
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tekście głównym, powinien być powtórzony na dole strony przy odpowiednim 

przypisie, numer w przypisie zaleca się pisać z wcięciem, obejmującym np. 5 

znaków, czcionką podwyższoną o pół stopnia, po numerze w przypisie nie 

stawiamy kropki ani nawiasów, przypisy u dołu strony powinny być zapisane 

mniejszą czcionką niż tekst główny. 

Bibliografia 

1. Pełne dane bibliograficzne prosimy podać na końcu artykułu. 

2. Wykaz publikacji prosimy uporządkować alfabetycznie wg nazwisk autorów. 

 

 

Tabele i wykresy 

 

1. Wykresy, rysunki oraz tabele powinny być opisane wg następującego schematu: 

czcionka Times New Roman – 10, bold (tytuł powinien być podany nad, a informacja  

o źródle – pod wykresem, rysunkiem bądź tabelą. 

2. Zaleca się wykonywanie rysunków w programach tworzących grafikę wektorową, np. 

CorelDRAW. 
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