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Wskazówki dla autorów 

1. „Ekonomia” przyjmuje teksty napisane w języku polskim lub w języku angielskim 

(brytyjskie zasady pisowni). Teksty w języku polskim – oprócz streszczenia i słów 

kluczowych w języku polskim – muszą mieć także tłumaczenie tytułu, streszczenia i 

słów kluczowych na język angielski (na ostatniej stronie). 

2. Tekst złożony do „Ekonomii” przez trzy miesiące nie może być zgłoszony do innego 

czasopisma lub publikacji. Nie może się też w ciągu trzech miesięcy od złożenia 

ukazać w innym czasopiśmie lub publikacji. 

3. Streszczenie powinno liczyć 400-1500 znaków (ze spacjami) i zawierać informacje 

dotyczące tematu pracy oraz zastosowanej metody. W streszczeniu nie należy 

powoływać się na literaturę, chyba że autor chce w wyjątkowy sposób podkreślić 

znaczenie dla swoich rozważań jakieś powszechnie znanej pracy lub modelu. 

4. Strona tytułowa powinna zawierać: 

 Tytuł 

 Streszczenie 

 Kody JEL (dwa lub trzy) 

 Słowa kluczowe (od dwóch do pięciu) 

5. Proces recenzyjny stosowany w „Ekonomii” (double-blind peer review) wymaga, by 

zarówno w tekście, jak i w streszczeniu unikać jakichkolwiek słów lub sformułowań, 

które mogą wskazywać tożsamość autora. Takie sformułowanie jak „w mojej 

wcześniejszej publikacji/pracy” należy zastąpić: „we wcześniejszej pracy”. Składane 

teksty muszą być zanonimizowane, tzn. nie mogą zawierać danych autora (takich jak 

imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, podziękowania, informacje o finansowaniu 

badań itp.). 

6. Należy unikać przypisów dolnych w myśl zasady, że jeśli coś jest warte wspomnienia, 

to powinno być wspomniane w tekście głównym, w przeciwnym razie może nie należy 

o tym wspominać. Przypisy dolne w tekście powinny być wstawiane za pomocą 

odpowiedniego narzędzia w edytorze tekstu. 

7. Tabele, ryciny/wykresy oraz wzory powinny mieć ciągłą numeracją (osobną dla 

każdego typu obiektów). W tekście należy wskazać lokalizację tabel, rycin/wykresów. 

Tabele, ryciny, wykresy powinny być dodane na końcu tekstu (po bibliografii) – każdy 

obiekt na osobnej stronie. 

8. Minimalna rozdzielczość rycin/wykresów to 300 dpi. 



9. Odniesienia do literatury należy umieszczać w tekście głównym zgodnie z zasadami 

The Chicago Manual of Style Author–Date References. Przykładowe zapisy: 

Jeden autor: (Kowalski 2001, 45) 

Dwóch autorów: (Kowalski i Nowak 2001, 45–51) 

Trzech autorów: (Kowalski, Nowak i Wiśniewski 2001, 123–27) 

Czterech i więcej autorów: (Kowalski et al. 2001, 34–78) 

Autor instytucjonalny: (GUS 2006, 96–99) 

10. Bibliografia powinna być zestawiona alfabetycznie i chronologicznie w przypadku 

kilku prac tego samego autora, czyli jako pierwsza powinna być wymieniona praca 

najstarsza, jako ostatnia – najnowsza. Zapis bibliograficzny proszę przygotować 

zgodnie z zasadami  The Chicago Manual of Style. Przykładowe zapisy: 

 

Jeden autor:  

Kowalski, Jan. 2001. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

 

Dwóch autorów: 

Kowalski, Jan i Adam Nowak. 2001. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

 

Trzech i więcej autorów: podajemy wszystkich autorów w porządku alfabetycznym 

 

Praca zbiorowa pod redakcją: 

Kowalski, Jan, red. 2001. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

 

Tekst w pracy zbiorowej: 

Nowak, Adam. 2001. „Finanse publiczne”. W: Ekonomia sektora publicznego, red. 

Jan Kowalski, 125–65. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

 

Artykuł w czasopiśmie: 

Kowalski, Jan. 2001. „Ekonomia sektora publicznego”. Bank i Kredyt 45(1): 56–78. 

 

Inne przykłady można znaleźć na stronie: 

https://www.aeaweb.org/sample_references.pdf 

11. Tekst powinien być zapisany w Wordzie lub edytorze LEd. 

12. Tekst nie powinien być dłuższy niż 40 stron zapisanych czcionką Times New Roman, 
12 p., podwójny odstęp (ok. 30 wierszy na stronę). Rozmiar pliku (wraz z tabelami i 
rycinami/wykresami) nie powinien przekraczać 5MB. 

 


