
Wymogi edytorskie wydawnictwa 

Wymogi Redakcyjne 

Artykuły, które nie będą spełniać wymogów redakcyjnych nie 

zostaną przyjęte do druku. 
A. Wymogi formalne: Artykuł powinien zawierać: 

1. Tytuł – pisany wielkością liter jak w zdaniu (niedopuszczalne 

użycie wersalików) 
2. Dane autora lub autorów: przy nazwisku autora (autorów) 

należy podać stopnie, tytuły naukowe, afiliacje. 

3. Bibliografia: wg opisu jak w wymogach technicznych. 
4. Abstrakt: na końcu artykułu należy zamieścić krótki abstrakt  

w języku polskim i angielskim (do 10 wierszy). 

5. Słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim. 

B. Wymogi techniczne: 

1. plik dostarczony w formacie *.doc (np. z edytora WORD), 

*.docx  
2. Objętość artykułu: do 15 stron w formacie podanym  

w wymogach technicznych. 

3. format strony: A4 
4. marginesy: lewy, prawy – 40 mm, górny, dolny – 50 mm 

5. tekst zasadniczy: odstęp pomiędzy wierszami pojedynczy, 

czcionka Times New Roman, rozmiar 11  
6. wyróżnienia w tekście –dozwolone pismo: pogrubione lub 

kursywa  

7. tytuły części –Times New Roman, rozmiar 11, pogrubiona (nie 
stosujemy wersalików) 

8. przypisy: dolne, numeracja ciągła. W przypisach należy 

stosować następujące formy opisu bibliograficznego: 
a) akty prawne (każdorazowo podaje się pełny zapis) np.: 

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności 

gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. Zm. 
b) wydawnictwa zwarte 

– autor lub kilku autorów, np.: 

L. Żmuda, K. Krzysz, Europa, WSiP, Warszawa 1998, s. 34-43; 
–publikacje o charakterze oficjalnym, np.: NBP, Raport Roczny 

2007,  Dep. Komunikacji Społecznej, Warszawa 2008. 

– brak autora lub red. na stronie tytułowej cytowanej książki, np.: 
Słownik polityczny, WN PWN, Warszawa 2008. 

– artykuły lub rozdziały w pracy zbiorowej, np.: M. Ratajczak, 
Kryzys finansowy [w:] Studia z bankowości, W. Przybylska 

(red.), Difin, Warszawa 2009, s. 20. 

c) wydawnictwa ciągłe (artykuły w czasopismach lub 

gazetach) 

A. Gała, Istota i znaczenie pracy, „Zeszyty Naukowe” 2008, nr 

13, s. 17-40 lub W. Orzeł, Giełdy w panice, „Gazeta Wyborcza”, 
14.04.2008 r. (zamiast daty można podać numer wydania 

gazety). 

d) materiały internetowe 

H. Arndt, Globalisation, „Pacific Economic Paper” 1998, nr 275 

[online], http://www.crawford.anu.edu.au/pdf/pep/pep-275.pdf, 

(17.02.2008). 

e) prace niepublikowane 

W. Baliga, Gospodarowanie zasobami, [praca niepublikowana], 

2003. 
 

W zapisie przypisów stosujemy: 
ibidem (w tym samym miejscu) – jeżeli powtarzamy zawartość 

przypisu poprzedniego  

Op.cit. (dzieło cytowane) – jeżeli powtórnie przywołujemy dzieło. 
9 Bibliografia, układ alfabetyczny. Najpierw należy wymienić 

nazwisko, a za nim – inicjał(y) imienia autora. Pozostałe 

elementy jak w opisie przypisów, bez podawania numerów stron. 
10 Tabele i rysunki, wykresy, schematy – maks.szer. – 130 mm, 

maks. wys. – 200 mm (wymiary łącznie z opisem). Wydruk w 

odcieniach szarości.  
11 Rysunki i tabele: tytułowane, osobno ponumerowane,  

z podaniem źródła (np. opracowanie własne). Odwołania do tych 

elementów w tekście tylko za pomocą ich numerów. Opisy tabel 

– czcionka Times New Roman, 11 p. nad tabelą, tekst w tabeli 

pismem 9 p., pojedyncza interlinia. Opisy osi wykresów i tekst 

na rysunkach: Times New Roman czcionka –9 p. Podpisy oraz 
numery rysunków czcionką Times New Roman 11 p. – 

umieszczone pod rysunkiem, a nie na rysunku. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania i skracania 

otrzymanych artykułów. 

 

Szczegółowe informacje na www.miscellanea.ujk.edu.pl 
 

Referaty należy przesłać na adres: 

a.krolik@stat.gov.pl 

 

Materiały konferencyjne 

 

Wybrane artykuły, po pozytywnej recenzji, 

zostaną wydrukowane w czasopiśmie Studia  

i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”  

(7 punktów MNiSW). Wydawnictwo przekazane 

zostanie podczas konferencji. 

Referaty: Na przesłanie pełnych wersji referatu 

oczekujemy do 30 maja 2015 r. 

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu 

„Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności 

w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 

programowania i monitorowania polityki spójności  

w perspektywie finansowej 2014-2020” 

współfinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

 

  

 

 

OGÓLNOPOLSKA 

KONFERENCJA NAUKOWA 

    

 

Główny Urząd Statystyczny  

oraz Urząd Statystyczny w Kielcach  

zapraszają na konferencję naukową pt.: 

 

Zintegrowane podejście  

do spójności - rola statystyki 

publicznej 

 

która odbędzie się w Kielcach 

w dniach  

14-15 września 2015 r. 

 

 

 

 

Partnerzy: 

               
 

 

 

http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/
mailto:a.krolik@stat.gov.pl


Podstawowe obszary tematyczne: 

 wymiar gospodarczy, społeczny  

i terytorialny polityki spójności, 

 zintegrowane podejście do rozwoju jako klucz 

do inteligentnej, zrównoważonej Polski, 

  przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju 

regionów Polski, 

 doświadczenia i efekty polityki spójności, 

 diagnoza podstawą budowy strategii  

i programów rozwoju regionalnego, 

 instrumenty polityki spójności jako narzędzie 

wsparcia dla regionów, 

 polityka zdrowotna, a polityka spójności,  

 wpływ funduszy unijnych na rozwój  

i konkurencyjność regionów, ze szczególnym 

uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego, 

 rola statystyki w procesie monitorowania 

rozwoju regionalnego, 

 kierunki i metody badań regionalnych i ich 

zastosowanie praktyczne, 

 polityka spójności oparta na faktach. 

 
Ramowy Program Konferencji: 

14 września 2015 r. 

 11.00 - 11.30 rejestracja (bufet kawowy) 

 11.30 – 12.00 otwarcie 

 12:00 – 13:15 I sesja plenarna 

 13.15 – 13.50 przerwa kawowa (koncert)  

 13:50 – 15:05 II sesja  plenarna  

 15.05 – 16.00 lunch 
 16:00 – 17:15 III sesja plenarna  
 18.00 – kolacja 

 

15 września 2015 r. 

 10.00 – 10.15 rejestracja (bufet kawowy) 

 10.15 – 11.30 I sesja plenarna 

 11.30 – 11.45 przerwa kawowa 

 11.45 – 13.00 II sesja  plenarna 

 13.00 – 14.00 podsumowanie konferencji,  

 14.00 lunch 

Szanowni Państwo, 

Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd 

Statystyczny w Kielcach zapraszają  

na konferencję naukową pt.: 
 

Zintegrowane podejście do spójności 

-rola statystyki publicznej 
 

Konferencja odbędzie się w dniach  

14-15 września 2015 r. Pierwszego dnia 

zaprosimy Państwa do  Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga  

w Kielcach, natomiast drugiego do Centrum 

Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

Partnerami przy realizacji przedsięwzięcia są : 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego i Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 

Wyrażamy nadzieję, że ze względu  

na aktualność problematyki będącej 

przedmiotem konferencji oraz z uwagi  

na planowaną publikację artykułów  

w czasopiśmie Studia i Materiały 

„Miscellanea Oeconomicae" konferencja 

spotka się z Państwa zainteresowaniem. 
 

Warunki uczestnictwa 
 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Istnieje także możliwość zapewnienia 

bezpłatnego noclegu dla zamiejscowych 

prelegentów. 

 

Zgłoszenia należy dokonywać w terminie  

do 30.04.2015 r.  

Osoby, które zadeklarują uczestnictwo  

z referatem proszone są o przysłanie wraz  

z kartą zgłoszenia tematu referatu i krótkiego 

streszczenia (4-5 zdań zawierających cel  

i metodę opracowania).  

Po otrzymaniu akceptacji tematu - do 10.05.2015r. 

i przygotowaniu referatu należy go przesłać  

w terminie do 30.05.2015 r.  

Przesłanie zgłoszenia:  

 email: a.krolik@stat.gov.pl;  

 fax: 41 2499604 

 Urząd Statystyczny w Kielcach 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2;  

25-369 Kielce 
 
 

Rada Programowa Konferencji 
 

Prof. dr hab. Janusz Witkowski – Prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego - Przewodniczący 

Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu 

Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego 

Dr Sławomir Pastuszka – Uniwersytet  

Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Dr Agnieszka Piotrowska-Piątek - Dyrektor 

Urzędu Statystycznego w Kielcach 

 

Komitet organizacyjny: 

Aneta Królik 

a.krolik@stat.gov.pl; tel. 41 2499622 

Iwona Boksa-Nowak  

i.boksa-nowak@stat.gov.pl; tel. 41 2499624 

Iwona Miziołek  

i.miziołek@stat.gov.pl 
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