
INSTRUKCJA TECHNICZNA
DLA AUTORÓW OPRACOWA Ń

Oświadczenie redakcyjne

W  związku  z  wytycznymi  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  mającym  na  celu 
podniesienie  jakości  i  poziomu  punktowanych  czasopism  naukowych,  umieszczanych  na 
ministerialnych listach A; B; C, podjęliśmy starania o ich maksymalne uwzględnienie. Większość z 
nich  ma  charakter  redakcyjny i  nie  dotyczy bezpośrednio autorów przysyłanych do  nas tekstów. 
Jednym z  takich  wymagań  jest  publikowanie  danych,  o  które  MNiSzW pyta  w  swojej  ankiecie 
kwalifikacyjnej z 2011 roku. Sporo z tych informacji znajduje się na stronach redakcyjnych naszego 
Rocznika Naukowego Wydziału Zarządzania w Ciechanowie (WSM). Poniżej upubliczniamy więc to, 
co jest aktualnie wymagane, a do tej pory nie było przez nas dostatecznie wyeksponowane. I tak:

• tytuł czasopisma w języku angielskim
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów;

• zakres nauk do jakiego należy czasopismo:
nauki społeczne (ZR-1);

• dyscypliny naukowe:
nauki o zarządzaniu (N 115),
mikro i makroekonomika (N 112),
informatyka ekonomiczna (N 111);

• kategorie według Thomson Reuters:
management,
law,
economics,
social scients.

Jednocześnie informujemy, że potwierdzamy zasadę, iż każdy artykuł naukowy jest recenzowany 
przez  dwóch  recenzentów  (w  tym  co  najmniej  jeden  jest  recenzentem  zewnętrznym).  Artykuły 
wysyłane do recenzji mają zasłonięte nazwiska autorów w celu zapewnienia większej bezstronności 
ocen, a identyfikacja następuje poprzez oznaczenia kodowe, znane tylko redakcji. W kwestionariuszu 
oceny artykułu zwracamy się do recenzentów, aby poza uzasadnieniem swoich uwag merytorycznych 
i  zasygnalizowaniem potrzeby naniesienia  korekt,  jakie  powinny zostać  ewentualnie  dokonane w 
tekście, zwrócili uwagę (odpowiadając TAK lub NIE) na następujące sprawy:

- zgodność treści artykułu z profilem czasopisma,
- oryginalność problemu,
- opis podejścia badawczego,
-  czy  wykorzystano  i  prawidłowo  opisano  tabelaryczne  i  graficzne  formy  prezentacji 

wyników,
- trafność doboru cytowanego piśmiennictwa,
- poprawność wnioskowania,
- przydatność dla dydaktyki,
- czy artykuł nadaje się do druku bez poprawek merytorycznych,
- wniosek końcowy czy artykuł kwalifikuje się (bądź nie) do druku.

Do życia powołana została Rada Naukowa o międzynarodowym składzie, pod przewodnictwem dr 
hab. prof. WSM Stanisława Dawidziuka (jej skład znajduje się na stronie redakcyjnej). Otwieramy też 
nasze łamy dla publikacji obcojęzycznych, napisanych w językach kongresowych, ewentualnie UE. 
Prace takie publikowane będą w języku oryginału, ale dodany będzie tytuł pracy i jej streszczenie w 
języku polskim.  

Wprowadziliśmy też  funkcję  redaktorów tematycznych,  którzy  w Kolegium Redakcyjnym,  ze 
względu  na  swoją  specjalność  mogą  odpowiadać  za  poszczególne  działy  naszego  Rocznika 
Naukowego. Są to profesorowie: Marek Kowalski, Dariusz Makiłła, Jan Rusinek i Wiesław Szczęsny. 
Za  tłumaczenia  streszczeń  odpowiada  absolwent  filologii  angielskiej  Rafał  Zadrożny.  Redakcja 
korzysta też z korekt native speakera Piotra-Petera Wierzchowskiego, Kanadyjczyka z Ontario. Przy 
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okazji apelujemy do autorów o dołączanie do tekstów angielskiej wersji swoich streszczeń, które i tak 
zawsze są adiustowane u nas, więc nie zachodzi obawa o ich poprawność językową. Przy technicznym 
przygotowaniu zdjęć do druku pomaga od samego początku Waldemar Dorcz.

Wśród  ministerialnych  wytycznych  znalazł  się  też  postulat  wdrożenia  procedur  walki  ze 
zjawiskiem nazywanym ghostwriting (autor danego opracowania wykorzystuje podwykonawcę i nie 
ujawnia go jako współautora). Sprawdzenie czy nie zaistniało takie zjawisko w jakimś konkretnym 
przypadku jest nadzwyczaj trudne. Apelujemy więc do świadomości Autorów, aby nie korzystali z 
takiej formy wspomagania na równi z innymi nagannymi formami jak plagiat czy kompilacja. Prosimy 
też ich o wypełnienie i podpisanie załączonej tu deklaracji autorskiej (ANEKS). 

Redakcja spełniając kolejne wymagania MNiSzW publikuje (w aneksie umieszczonym na końcu 
niniejszej  instrukcji)  listę  recenzentów  zewnętrznych  współpracujących  z  naszym  Rocznikiem 
Naukowym. 

Instrukcja wła ściwa

Redakcja  prosi  o  przysyłanie  prac  oryginalnych  nigdzie  nie  publikowanych,  dających  się 
zakwalifikować do następujących działów:

- Ekonomia i finanse
- Prawo i zarządzanie
- Informatyka i matematyka
- Przegląd piśmiennictwa (recenzje)
- Ku czci (biogramy)
- Kongresy, sympozja, konwersatoria
- Polemiki.

Objętość  zgłoszonych  prac  nie  powinna  przekraczać  około  15  stron  tekstu  w  przypadku 
oryginalnych  prac  naukowych  lub  prac  poglądowych  kwalifikujących  się  do  pierwszych  trzech 
działów oraz 5 stron tekstu w przypadku prac przewidzianych do pozostałych działów (w tym tabele i 
ryciny).

Prace powinny być przygotowane zgodnie z następującymi zasadami:

• Dwa egzemplarze maszynopisu w formacie A4 z podwójną interlinią i marginesem szerokości 
35 mm z lewej strony, zawierające ok. 30 wierszy (w tym 60  znaków w wierszu łącznie z 
odstępami) na jednej stronie. Całość powinna być zapisana na CD w edytorze WORD (rozmiar 
czcionki 11 punktów, krój pisma - Times New Roman). Prace matematyczne mogą być w TeX-u.

• Tabele,  z  podaniem  ich  źródła,  (opisane numerem  i  tytułem  nad  tabelą)  powinny  być 
przygotowane  w  osobnym  pliku  z  zaznaczeniem  (na  marginesie  maszynopisu)  miejsca 
umieszczenia ich w tekście,  w programie WORD lub EXCEL,  nie  większe niż  kolumna 
dokumentu.

• Znakiem oddzielającym całość od ułamków dziesiętnych jest w tekstach polskich przecinek 
(nie kropka).

• Rysunki, wykresy i schematy należy określać jednym skrótem, np. rys. lub ryc. Powinny być 
one wykonane w oddzielnym pliku, w programach Excel, Statistica lub CorelDraw lub na białym 
papierze czarnym tuszem (w takim formacie, aby można je było reprodukować w skali 1:1 lub 
1:2  -  maksymalnie  13  x  17  cm).  Rysunki  skanowane (o rozdzielczości  min.  300  dpi) 
powinny być zachowane w formacie *.TIF, *.JPG. Rysunki powinny być opisane numerem 
i  tytułem umieszczonym na dole pod ryciną;  każdy rysunek na  oddzielnej  stronie,  nie 
większy  niż  kolumna  dokumentu  (na  marginesie  maszynopisu  należy  zaznaczyć  miejsce 
włączenia  rysunków  do  tekstu).  Odbitki  fotograficzne  (czarno-białe)  powinny  być 
przygotowane w formacie nie mniejszym niż późniejsze reprodukcje w naszym periodyku, na 
papierze błyszczącym o odpowiednim kontraście.

• Wyszczególnione słowa kluczowe umieszczone pod tytułem pracy  (przynajmniej 3).

• Streszczenie (w osobnym pliku w polskiej i angielskiej wersji językowej) napisane jednolitym 
tekstem powinno zawierać  cel,  hipotezę,  materiał  i  metody badawcze,  omówienie wyników 
(łączna objętość do 1500 znaków ze spacjami i znakami diakrytycznymi).
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• Piśmiennictwo  winno  być  zamieszczone  na  końcu  tekstu,  ponumerowane  i  ustawione 
alfabetycznie  według  nazwisk  autorów,  a  prace  jednego  autora  według  lat  wydania,  od 
najstarszych do najnowszych, dodatkowo odróżnione literami (a, b, c...) przy tym samym roku 
wydania. W tekście jako odsyłacz występuje nazwisko autora i rok wydania ujęte w nawias 
okrągły,  np. (Kowalski  1995) lub -  co zalecamy -  w przypadku powoływania się  na  nr 
publikacji z listy piśmiennictwa, numer ujęty w nawias kwadratowy np. [15].

Opis bibliograficzny powinien zawierać następujące elementy:
• nazwisko i inicjał  (lub inicjały) imienia autora (autorów) lub redaktora,
• rok wydania (w nawiasie), po nazwisku i inicjale imienia,
• tytuł pracy (kursywą), 
• wydawca lub pełny tytuł czasopisma (w tym ostatnim przypadku też rocznik, numer i strony),
• miejsce wydania (nie podaje się w przypadku czasopism).

Teksty pisane w alfabecie cyrylickim transliterujemy  w alfabecie łacińskim zgodnie z International 
Standard ISO 9:1995 obowiązującą w Polsce jako PN-ISO 9:2000. 

Jeżeli  praca powstała w ramach badań  naukowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki  i 
Szkolnictwa  Wyższego,  informację  należy  podać  na  dole  pierwszej  strony  artykułu,  w  przypisie 
oznaczonym gwiazdką przy tytule.

Prosimy Autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia naukowego),  nazwy zakładu 
pracy, numerów telefonów, dokładnego adresu domowego (oraz e-mailowego) umożliwiającego szybki 
kontakt.  Zaleca się  podawanie tylko  jednego miejsca pracy,  aby uniknąć  ewentualnych kłopotów z 
uznaniem afiliacji przez MNiSzW. 

Przykłady zalecanych opisów bibliograficznych:
1. Biczyński S. (2005);  Technika BCG. W: Jaczynowski L. [red.] Techniki organizatorskie w teorii i 

praktyce KF. Wydawnictwo AWF Warszawa, s. 73-84.

2. Cormen Th., Leiserson Ch.E.,  Rivest  R.L. (2001);  Wprowadzenie do algorytmów.  Wydawnictwo 
Naukowo-Techniczne (wyd. IV) Warszawa. 

3. Doktór K. (1984); Stan i perspektywy nauk organizacji i zarządzania. "Prakseologia" nr 2, s. 36-54. 

4. Koźmiński  A.K.,  Piotrowski  W.  [red.]  (1995);  Zarządzanie  –  teoria  i  praktyka.  Wydawnictwo 
Naukowe PWN Warszawa.  

5. Landa A. N. (1966); Algoritmizaciâ v obučeni. Prosveščenie. Moskva.

6. Stoner J. A. F., Freeman R. E. (1989); Management. Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey. 

Wszystkie skierowane do nas prace są przed ich opublikowaniem recenzowane. Redakcja nie zwraca 
autorom złożonych  materiałów,  również  w  przypadku  niezakwalifikowania  ich  do  druku.  Redakcja 
zastrzega sobie też prawo do nanoszenia niezbędnych korekt, w następstwie uwag zgłoszonych przez 
recenzentów lub wynikłych podczas adiustacji tekstu.  

Prace (w wersji papierowej i elektronicznej) do kolejnego numeru należy składać  w Dziekanacie 
Wydziału Zarządzania w Ciechanowie (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie); 06-400 Ciechanów, 
ul. Żórawskiego 5. Adres do korespondencji elektronicznej: 
dziekanat@ wsmciechanow.edu.pl

Wszystkie dotychczasowe numery naszego Rocznika Naukowego są zamieszczone na stronie 
internetowej www.wsm.ciechanow.edu.pl/roczniknaukowy      

Emilia Jaczynowska
/sekretarz redakcji/
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