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I. ZASADY OGÓLNE
1. Prace podlegają opublikowaniu w wydawnictwie Zeszyt Naukowy WSETiNS
„Gospodarka i Finanse”.
2. Autorzy artykułów powinni przygotować tekst wraz z ilustracjami w formie gotowej do
powielenia (camera ready).
3. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim. W przypadku pracy w języku
angielskim, na końcu pracy powinno być zamieszczone streszczenie w języku polskim.
4. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i korekcie (do recenzji tekst wysyła Redakcja) autor
przesyła:
– ostateczną wersję pracy,
– oświadczenie autora(ów) pracy (załącznik do Procedury zabezpieczającej przed
zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship” w publikacjach wydawanych przez
WSETiNS).
5. Tekst pracy wraz z tabelami, rysunkami, załącznikami i piśmiennictwem nie powinien
obejmować więcej niż 10 stron.
6. Rysunki, schematy, wykresy, tabele oraz ich opis powinny być umieszczane bezpośrednio
w tekście, a ich wymiar nie powinien przekraczać podanych wymiarów strony.
7. Strony nie powinny być numerowane.
II. REDAGOWANIE TEKSTU
1. Prace składane przez Autorów powinny być pisane w edytorze tekstu Microsoft Word
(format *.doc, *docx) i złożone czcionką (tekst zasadniczy) typu Book Antiqua, wielkość
10 pkt., w jednej kolumnie, odstęp między wierszami pojedynczy, marginesy: górny 5,0
cm, dolny 5,7 cm, prawy i lewy 4,0 cm. Akapit 0,5 cm. Odstęp przed i po akapicie 0 pt.
2. W pracy u góry pierwszej strony należy umieścić tytuł pracy (14 pkt., pogrubiony,
wyśrodkowany), odstęp 12 pkt., następnie imię, nazwisko autora (autorów) (12 pkt.,
pogrubiony, wyśrodkowany), nazwa jednostki organizacyjnej (zakład lub katedra lub
instytut i uczelnia), e-mail (11 pkt., wyśrodkowany, kursywa), odstęp 11 pkt., słowa
kluczowe (max 6 słów, przed streszczeniem) (10 pkt., kursywa) i streszczenie (10 pkt.,
normalny; słowo „STRESZCZENIE” – wyśrodkowane odstęp przed i po 6 pt). Słowa
kluczowe i streszczenie o objętości do 0,5 strony, powinny znajdować się bezpośrednio
przed tekstem.
3. Poszczególne rozdziały pracy powinny być zatytułowane i ponumerowane (Book
Antiqua, 10 pkt. pogrubione, odstęp przed i po tytule rozdziału 6 pt, wyrównanie do
lewej).
4. Na końcu pracy w języku angielskim należy zamieścić: tytuł pracy (14 pkt., pogrubiony,
wyśrodkowany), odstęp 12 pkt., następnie imię, nazwisko autora (autorów) (12 pkt.,
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pogrubiony, wyśrodkowany), nazwa jednostki organizacyjnej (zakład lub katedra lub
instytut i uczelnia), e-mail (11 pkt., wyśrodkowany, kursywa), odstęp 11 pkt., słowa
kluczowe (max 6 słów, przed streszczeniem) (10 pkt., kursywa) i streszczenie (10 pkt.,
normalny; słowo „Abstract” – wyśrodkowane odstęp przed i po 6 pt).
Tabele i zestawienia oraz wykresy, rysunki i schematy powinny być zaopatrzone w
kolejne numery i tytuły. Każda tabela, zestawienie, wykres, rysunek i schemat poza
treściami, dla których zostały zbudowane powinny zawierać oznaczenie i numer, tytułu i
źródło opracowania.
a) Oznaczenia, numery i tytuły tabel oraz zestawień umieszcza się przed tabelą lub
zestawieniem (10 pkt., odstęp przed i po 6 pt). Tytuły tabel i zestawień powinny być
wyśrodkowane (wyjustowane, 10 pkt., odstęp po 6 pt).
b) Oznaczenia, numery i tytuły wykresów, rysunków oraz schematów umieszcza się po
wykresie, rysunku lub schemacie (10 pkt., odstęp przed i po 6 pt).
c) Źródło opracowania umieszcza się pod tabelą, zestawieniem, wykresem, rysunkiem lub
schematem (10 pkt., odstęp przed i po 6 pt).
d) Informacja o odwołaniu się do tabeli, zestawienia, wykresu, rysunku czy schematu
powinna znaleźć się obowiązkowo w tekście pracy poprzez podanie oznaczenia i numeru
tabeli, zestawienia, wykresu, rysunku czy schematu. Umieszczenie tabeli, zestawienia,
wykresu, rysunku czy schematu w tekście bez odwołania się do tej pozycji jest błędem.
e) Treść tabel, zestawień, wykresów, rysunków i schematu należy przygotować czcionką
Book Antiqua, wielkość 10 pkt.
f) W przypadku, gdy autor powołuje się w tekście na schemat, wykres czy rysunek, słowo
„wykres” lub „rysunek” należy używać w pełnym brzmieniu. Jeśli powołuje się na
wykres czy rysunek w formie odsyłacza, w nawiasach należy używać skrótu (rys. 1).
Słowa „schemat”, „zestawienie” i „tabela” należy używać w obu przypadkach w pełnym
brzmieniu.
Wzory matematyczne powinny być pisane w edytorze wzorów Word. Wzory powinny
być wyśrodkowane (wyjustowane) i ponumerowane. Numer wzoru - w nawiasach
zwykłych -powinien być dosunięty do prawego marginesu. Należy zadbać o odpowiedni
odstęp między wzorem a tekstem rozdziału (przed i po wzorze 6 punktów). Zalecana jest
numeracja ciągła począwszy od nr 1.
Liczby całkowite zawierające więcej niż 4 cyfry powinny być dzielone jednym odstępem
na grupy 3-cyfrowe, licząc od prawej strony.
Podczas przygotowania tekstu pracy do druku prosimy o przestrzeganie następujących
zasady:
- nie należy dzielić wyrazów,
- nie należy kończyć wierszy klawiszem Enter, z wyjątkiem wiersza kończącego akapit,
- nie tworzyć wcięć akapitowych klawiszem spacji,
- nie justować (wyrównywać) tekstu klawiszem spacji,
- nie zostawiać na końcu wiersza pojedynczych liter (a, o, u, z, i, w); należy je przenieść
do nowego wiersza za pomocą twardej spacji (Shift + Ctrl+ Space)
Na literaturę należy powoływać się w tekście pracy. Niewskazane jest odwoływanie się
do literatury przez przypisy dolne lub końcowe.
W powołaniach na literaturę należy podać nazwisko i rok wydania, np.: [WIŚNIEWSKI
2002], [www.uwm.edu.pl/tnn]. Nazwiska w odwołaniach do literatury należy wyróżnić
KAPITALIKAMI.
a) W przypadku cytowania pozycji 2 autorów należy pisać dwa nazwiska i datę, od 3
autorów – jedno i słowa „i in.” np.: [KARPACKI, SAWICKI 1999], [KORAL i in. 1998].

b) Jeżeli powołanie w tekście dotyczy pracy zbiorowej, zamiast nazwiska autora
przytacza się pełny tytuł pracy [Gospodarka nieruchomościami 2000] lub skrócony
[Szacowanie nieruchomości... 1998].
11. Wszystkie pozycje wykazu literatury powinny być uszeregowane alfabetycznie na końcu
pracy. Pozycje literatury nie powinny być numerowane.
a) Grupy prac jednego autora(ów) należy szeregować chronologicznie – od najstarszych
do najnowszych. Jeśli w wykazie znajduje się kilka prac jednego autorstwa
opublikowanych w tym samym roku, należy je rozróżnić, uzupełniając rok wydania
małymi literami: a, b, c itd.
b) W wykazie piśmiennictwa należy podać kolejno: nazwisko autora i pierwszą literę jego
imienia, rok wydania, tytuł pracy, a następnie obowiązujący skrót tytułu czasopisma, tom,
zeszyt (w nawiasie) oraz strony, które dana rozprawa obejmuje, np.: CZAJA J., ŻAK M.
1993. Systemy przetwarzania danych przy szacowaniu nieruchomości metodami
rynkowymi. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., 451, Geod. Ruris Regulat., 24: 7-19.
c) W przypadku wydawnictw książkowych po nazwisku autora podać należy rok
wydania, tytuł pozycji, wydawnictwo oraz miejsce wydania, np.: KARPACKI M.,
SAWICKI H. 1980. Ekonomika i organizacja gospodarstw wiejskich. PWN, Warszawa.
d) Przy pracach zbiorowych: Gospodarka nieruchomościami. Red. R. Źróbek. 2000.
UWM, Olsztyn.
e) Przy korzystaniu tylko z określonej części lub rozdziału: LENARTOWICZ M. 1963.
Opis bibliograficzny. W: Metodyka bibliograficzna. SBP, Warszawa, s. 36-60.
f) Przy pracach nie publikowanych drukiem: MALICKI K. 1990. Wartość drzewostanów.
Inst. Geod. ART Olsztyn (maszynopis).
g) Przy źródłach internetowych: www.uwm.edu.pl/tnn. 07.12.2006.
12. Teksty pisane alfabetem cyrylickim należy oddawać za pomocą transliteracji, korzystając
ze Słownika ortograficznego PWN.
III. PROCES RECENZOWANIA PRAC
1. Autorzy są zobowiązani dostarczyć Redakcji pracę, w wyznaczonym terminie, drogą
elektroniczną na adres: redakcja@etins.edu.pl.
2. Praca podlega ocenie wstępnej realizowanej przez Redaktora Naczelnego lub wskazanego
Redaktora Statystycznego albo Redaktora Tematycznego.
3. Prace podlegają recenzji merytorycznej zgodnie z Zasadami recenzowania publikacji w
czasopiśmie WSETiNS.
4. W przypadku sformułowania w recenzji wniosku końcowego „przyjąć do opublikowania
po uwzględnieniu uwag recenzenta” oraz zaznaczenia opcji „wymaga powtórnej
recenzji”, Recenzent wykonuje powtórną recenzję po dokonaniu przez autora stosownych
poprawek i uzupełnień.
IV. ZASADY KWALIFIKOWANIA
LUB ODRZUCENIA PUBLIKACJI
1. Praca może być zakwalifikowana do opublikowana w Wydawnictwie, jeżeli:
a) Recenzenci przygotują recenzje, w których postawią wnioski końcowe „przyjąć do
opublikowania”, lub Recenzent(ci) przygotuje(ą) recenzję(e), w której(ych) postawi(ą)
wniosek(ki) końcowy(e) „przyjąć do opublikowania po uwzględnieniu uwag recenzenta”,
a uwagi Recenzenta(ów) zostaną uwzględnione przez autora(ów) – potwierdzone w
oparciu o powtórną(e) recenzję(e) (zaznaczona w recenzji opcja „wymaga powtórnej
recenzji”) lub oceny redaktora statystycznego albo tematycznego (zaznaczona w recenzji
opcja „nie wymaga powtórnej recenzji”).

b) autor(zy) dokonają opłaty za publikację pracy,
c) autor(zy) złożą „Oświadczenia autora(ów) pracy” (załącznik do Procedury
zabezpieczającej przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship” w publikacjach
wydawanych przez WSETiNS).
2. Praca nie może być opublikowana w Wydawnictwie, jeżeli którykolwiek z poniższych
warunków nie został spełniony:
a) Redaktor Naukowy lub Redaktor Statystyczny albo Redaktor Tematyczny stwierdzi, iż
przygotowana praca nie jest zgodna z profilem naukowym Wydawnictwa,
b) Recenzenci przygotują recenzje, w których postawią wnioski końcowe „odrzucić”,
c) Recenzent(ci) przygotuje(ą) recenzję(e), w której(ych) postawi(ą) wniosek(ki)
końcowy(e) „przyjąć do opublikowania po uwzględnieniu uwag recenzenta”, a uwagi
Recenzenta(ów) nie zostaną uwzględnione przez autora(ów) – potwierdzone w oparciu o
powtórną(e) recenzję(e) () lub oceny redaktora statystycznego albo tematycznego,
d) autor(zy) nie dokonają opłaty za publikację pracy,
e) autor(zy) nie złożą „Oświadczenia autora(ów) pracy” (załącznik do Procedury
zabezpieczającej przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship” w publikacjach
wydawanych przez WSETiNS),
f) Redakcja stwierdzi przypadek „ghostwriting” i/lub „guest authorship”.
V. TRYB POSTĘPOWANIA WYDAWNICZEGO
1.
2.
3.
4.

Przesłanie tekstu pracy przygotowanej zgodnie z zasadami na adres redakcja@etins.edu.pl.
Wyznaczenie Recenzentów przez Redaktora Naczelnego.
Przekazanie pracy do recenzji.
Wykonanie recenzji pracy. Recenzja przygotowywana jest na formularzu (załącznik do
Zasad recenzowania publikacji w czasopiśmie Zeszyt Naukowy WSETiNS „Gospodarka i
Finanse”).
5. Korekta wykonana przez Redakcję. Przesłanie Autorowi: pracy po recenzji i korekcie,
przesłanie uwag recenzentów.
6. Przesłanie ostatecznej wersji tekstu pracy oraz „Oświadczenia autora(ów) pracy”
(załącznik do Procedury zabezpieczającej przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest
authorship”
w
publikacjach
wydawanych
przez
WSETiNS)
na
adres
redakcja@etins.edu.pl.
7. Opublikowanie pracy.

Procedura obowiązuje od 2 grudnia 2011 r.
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