
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PRAC 
W ZESZYTACH NAUKOWYCH WSSM 

 
1. Prace oryginalne powinny zawierać problematykę (przedmiot badań, prezentację 

dotychczasowego sposobu rozwiązywania problemu, założenia i hipotezy), metody i materiał 
badań, wyniki badań, dyskusję wyników, wnioski, bibliografię, streszczenie w języku polskim 
i angielskim oraz ewentualne załączniki. 

2. Prace poglądowe winny stanowić oddzielną całość, zawierać cel, tytuły podrozdziałów, 
wnioski i krytyczne stanowisko autora, także streszczenie. 

3. Recenzje z krajowych i zagranicznych opracowań z zakresu tematu, któremu 
poświęcony jest kolejny numer czasopisma, sprawozdania z konferencji i sesji naukowych, 
doniesienia na temat badań powinny być przedstawione w sposób syntetyczny, przejrzysty, 
ukazujący istotne elementy. 

4. Redakcja przyjmuje teksty pisane w dwóch egzemplarzach sporządzonych na białym 
papierze formatu A-4. Tekst powinien być napisany na jednej stronie z zachowaniem 
podwójnej interlinii (1,5 wiersza) oraz marginesów – lewy margines 4 cm i prawy margines 1 
cm. Na stronie może znajdować się około 30 wierszy. W tekście należy stosować jeden rodzaj 
czcionki standardowej (np. 12 pkt.). Wyrazy w języku obcym oraz zamieszczane w 
bibliografii nazwy czasopism i tytuły książek powinny być pisane kursywą. Do tekstu 
należy również dołączyć dyskietkę z tekstem pracy (preferowany edytor Word). 

5. Artykuły i doniesienia z badań wraz z bibliografią, odnośnikami, rycinami i tabelami 
nie mogą przekraczać 22 stron maszynopisu, natomiast artykuły przeglądowe 15 stron a 
recenzje 10 stron maszynopisu. 

6. Ponumerowane i zatytułowane ryciny (ilustracje) oraz tabele mają być dołączone 
na końcu tekstu. W samym tekście należy natomiast określić miejsce danej tabeli 
(ryciny). Poleca się ograniczanie liczby tabel do niezbędnego minimum. 

7. Sposób cytowania: przy wymienianiu innych autorów w tekście powinno przed 
nazwiskiem umieszczać inicjały imion; przy powoływaniu się na innych autorów w 
nawiasach należy podać nazwisko i rok wydania (np. Kelly 1955), a w przypadku 
dokładnego cytowania również stronę (np. Kelly 1955, s,. 25-26). 

8. Przypisy, jeżeli są niezbędne, należy umieszczać w tekście u dołu strony. 
9. Bibliografia zawierać powinna wyłącznie autorów cytowanych w tekście; 

poszczególne pozycje należy uporządkować alfabetycznie i załączyć na końcu tekstu zgodnie  
z następującym wzorem: 

  a) Książki: nazwisko, inicjały imion (pełne imię autora), w nawiasach rok wydania, 
tytuł (pisany kursywą) miejsce wydania, wydawnictwo. Na przykład: Terelak, J.F. (2002). 
Psychologia stresu. Warszawa: PWN. 

  b) Artykuł w książce: nazwisko, inicjały imion (pełne imię autora), w nawiasach rok 
wydania, tytuł rozdziału, w nawiasach strony  (od-do), imię i nazwisko głównego redaktora 
(lub redaktorów), tytuł opracowania (pisany kursywą), miejsce wydania, wydawca. Na 
przykład: Jachnis, Anna (1999). „Nastawienie” jako źródło stresu (s.184-203). w: J.F. Terelak 
(wyd.): Źródła stresu: Teoria i badania. Warszawa: Wyd. ATK. 

  c) Artykuły: nazwisko, inicjały imion, w nawiasie rok wydania, tytuł artykułu, tytuł 
czasopisma (pisany kursywą), tom, numer, strony. Na przykład: Fischer, B., Weber, H. 
(1993). Expres saccades and visual attention. Behavioral and Brain Sciences, 16(3), 553-610. 


