
WYMOGI REDAKCYJNE  

1. Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim) czcionka 14 pt. TNR, pogrubiona. 

2. Imię i nazwisko Autora, czcionka 12 pt. TNR, pogrubiona. 

3. Afiliacja Autora, czcionka 12 pt, TNR.  

4. Merytoryczne streszczenie artykułu (do 300 znaków) w języku polskim (Synopsis) i angielskim 

(Abstract), czcionka 11 pt. TNR, interlinia pojedyncza, tekst wyjustowany. 

5. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, czcionka 11 pt, TNR. 

6. Artykuł powinien być podzielony na podrozdziały: wstęp, cel i metodyka badań, wyniki badań i 

ewentualnie dyskusja, podsumowanie i wnioski, literatura. 

7. Dane kontaktowe Autora na końcu artykułu. 

8. Format strony A4, układ marginesów standardowy po 2,5 cm, tekst bez wyróżnień, jedynie 

cytowania kursywą. 

9. Objętość artykułu od 10 do 12 stron (min. 20 tys. znaków), tekst - czcionka 12 pt, TNR,   

wyjustowany, interlinia 1,5, wcięcie pierwszego wiersza 0,7 cm. 

10. Tytuły tabel (u góry) i rysunków (pod rysunkiem), podwójne (polskie i angielskie), czcionka 

12 pt, TNR, do lewej. Źródła rysunków i tabel pod obiektem, do lewej, 11 pt, TNR. 

11. Rysunki w powszechnie stosowanych edytorach, aktywne (podatne na redakcję w ogólnie 

dostępnym oprogramowaniu).  

12. Przypisy - tekst wyjustowany, czcionka 10 pt. TNR, interlinia pojedyncza. 

13. Alfabetyczny wykaz literatury, wcięcie drugiego wiersza 1 cm według wzoru:  

Górczewska C., 2010: Efektywność ekonomiczna usług transportowych, Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa, s. 45-58. 

Sosnowski B., 2011: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw logistycznych [w] Natura 2000 jako 

czynnik zrównoważonego rozwoju, A. Boryn, M. Klason (red.), PWE, Warszawa, s. 25. 

Zalewski A., 2011: Gospodarka zapasami i magazynowanie, Logistyka nr 4, s. 73-82. 

14. Odsyłacze do literatury w nawiasach kwadratowych, według schematu [Turowski 2010], a w 

pozycjach nieautorskich [pierwsze słowo tytułu... rok]. 

15. Opracowania prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

konferencja_trzoda@sggw.pl  

 

Adres do korespondencji: 

Dr hab. inż. Jadwiga Kowalska 
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02–787 Warszawa 

tel. (22) 593 50 90 
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