
Instrukcja przygotowania tekstu artykułu  
do Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: 

- Tekst należy przygotować w edytorze Word z zastosowaniem czcionki Times New 
Roman CE o wielkości 12 pkt. z interlinią 1, lewym marginesem 3,5 cm i prawym 
3 cm oraz dolnym i górnym po 2,5 cm. 

- Liczba znaków w linii powinna wynosić 72 wraz ze spacjami. Liczba wierszy na 
stronie 44. 

- Skróty należy stosować zgodnie z ustalonymi regułami, np. rok lub r., wiek lub 
w., lata 80. (zamiast lata 80-te). Nie „procent” lecz %, nie stopień C lecz oC itp.  

    W całym tekście należy konsekwentnie stosować albo skróty, albo pełne wyrazy. 
- Tytuły rozdziałów i podrozdziałów muszą być wyróżnione numeracją (cyfry arab-

skie) i wielkością czcionki (rozdział główny - duże litery wielkości 14 pkt., pod-
rozdziały - małe litery 14 pkt.). Po tytułach nie należy stawiać kropek. 

- Pod tytułem artykułu w języku polskim należy umieścić tytuł i streszczenie arty-
kułu w języku angielskim obejmujący: tytuł artykułu (duże litery wielkości        
12 pkt.), Abstract (małe litery, 12 pkt.) i tekst streszczenia napisany czcionką     
Times New Roman CE wielkości 10 pkt. z interlinią 1. 

- Pod streszczeniem należy wpisać słowa kluczowe w języku angielskim poprze-
dzając je zapisem „Key words” bez akapitu czcionką pogrubioną Times New Ro-
man CE wielkości 10 pkt.  

- Podpisy rysunków i tytuły tablic należy podać w języku polskim i angielskim. 
- Wcięcia należy ustalić stosując opcję:  
          Format/Akapit/Specjalne/Wysunięcie 1,0 cm. 
- Akapit powinien składać się z kilku zdań. 
- W przypadku stosowania jednostek: %. o. ;, :, „-.” nie robić spacji między liczbą a 

jednostką np. 50%, a nie 50 % w innych przypadkach ze spacją np. 2,4 km, 3,4 km2. 
- Przy wpisywaniu przedziałów liczbowych stosować „krótką kreskę” (dywiz) bez 

spacji, np. 1997-1999, a nie 1997–1999; 10-15, a nie 10 - 15. 
- Przy wtrąceniach w zdanie złożonych stosować „długą kreskę” (pauzę) ze spa-

cjami, np. „W pracy wykorzystano również – dla celów porównawczych – pomia-
ry natężenia przepływu...”. 

- Należy usunąć podwójne spacje ze zdań, używając opcji Edycja/znajdź/zamień 
zamieniając podwójną spację na pojedynczą. 

- Przy tworzeniu spisu bibliograficznego (czcionka 10 pkt.) należy stosować ogól-
nie przyjętą regułę Autor (nazwisko i pierwsza litera imienia), rok publikacji tytuł. 
W przypadku czasopisma jego nr oraz strony od -do, np.: 

Janik A., 1993, Matematyczny model odpływu ze zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych. 
Gospodarka Wodna, nr 6: s. 26-32. 

Shorthouse C.A., Arnell N.W., 1997, Spatial and temporal variability in European river flows 
and the North Atlantic oscillation, International Association of Hydrological Sciences Publ., 
s. 77-85.   

- W bibliografii należy stosować skróty: red., [w:], i in. (a nie ed., [in:], et al.) rów-
nież w przypadku cytowania pozycji obcojęzycznych. 

- Cytowanie literatury w tekście: (Nowak 1991), (Kowalski 1991, 1998, 2002), 
     (Taylor i in. 1971), (Muscutt, Whithers 1996) czy (Mielnik 1999, Szarski 1998). 
- Cytowana pozycja musi być wykazana w bibliografii, a do każdej pozycję w bi-

bliografii musi być powołanie w tekście. 
- Jeżeli w tekście cytuje się, autora należy zapisać to w postaci np. „Porównując wyniki 

analizy z badaniami K. Nowaka (2004) stwierdzono, że w zasadniczej części …”. 
- U dołu ostatniej strony umieścić w stopce pod kreską „Adres do korespondencji - 

Corresponding autor” obejmujący: tytuł lub stopień naukowy głównego Autora, 
miejsce jego zatrudnienia z adresem pocztowym i e-mail, napisane czcionką   
Times New Roman CE wielkości 10 pkt. 



 

ZAPIS JEDNOSTEK: 

- Obowiązuje system jednostek SI. 
- Najczęściej stosowane to: km, m, cm, dm, mm, µm, kg, g, mg, µg, km2, m3, s (nie 

sek.), 24h (nie doba), dm3 (nie litr lub l), Mg (nie t). 
- Zapis wymiaru jednostek przy użyciu ujemnych potęg  np. km·s-1, dm3·s-1·km-2. 

PRZYGOTOWANIE TABLIC: 

- Treść tabel należy napisać w języku polskim i angielskim. 
- Stosować nazwę tablica nie tabela. Tablice muszą być przygotowane w edytorze 

Word nie wklejane przy wykorzystaniu innych edytorów. 
- Numerację tablic umieścić z jej prawej strony np. Tablica 2., (Table 2) i kolejne 

numery. W tekście przy odwołaniu do tablicy stosować skrótu tab. 12. 
- Tytuł tablicy powinien być jednoznaczny, napisany czcionką Times New Roman 

CE o wielkości 10 pkt.  
- Tablice powinny być tworzone przez polecenie w menu programu Word „Wstaw 

tabelę”. 
- Szerokość kolumny tablicy powinna być dostosowana do zapisanych wartości. 
- Nie należy zaciemniać i kolorować pól w tablicach oraz ich nagłówkach. 
- We wszystkich tablicach należy stosować jeden rodzaj czcionki: Times New Ro-

man CE o wielkości 10 pkt.  
- Nagłówki powinny być opisane jednoznacznie w podobny sposób i rozpoczynać 

się z dużej litery, z interlinia 1 pkt. Należy podać rodzaj, symbol i jednostkę np. 
Przepływ, używany symbol np. Q i jednostkę w nawiasie kwadratowym [m3·s-1]. 

- W przypadku liczb dziesiętnych należy stosować przecinek, a nie kropkę (np. 
10,89). 

PRZYGOTOWANIE RYSUNKÓW: 

- Tytuł rysunku należy zapisań w języku polskim i angielskim. 
- Rysunki (wykresy) należy wykonać w edytorze Excel stosując do opisu osi i ob-

jaśnień czcionkę Times New Roman CE o wysokości 10 pkt. i wkleić do tekstu z 
zastosowaniem polecenia z menu edytora Word „Wklej specjalnie”, „Obraz”. 

- Numerację rysunków wpisać w kolejności używając skrótu Rys. 2., (Fig. 2) i 
kolejne numery. W tekście przy odwołaniach należy stosować skrót rys. 10.  

- Podpis pod rysunkiem powinien być jednoznaczny, napisany czcionką Times 
New Roman CE o wysokości 10 pkt 

- Należy zwrócić uwagę na właściwy opis rysunków (objaśnienia, legendę, opis 
osi), a w przypadku map na skalę (liniową lub dziesiętna np. Skala 1:5000). 

- Opis osi na rysunkach musi być jednoznaczny np. Przepływ Q [m3s-1], a nie samo 
Q [m3·s-1] czy tylko m3·s-1. 

- Rysunki należy dostarczyć również w wersji edytowalnej Excel w oddzielnych 
pliku. 
 
 
 
 
 



 

ZAPIS WZORÓW: 
 
- Wzory należy pisać na środku strony kursywą z zastosowaniem edytora „Wsta-

wianie równania” w edytorze Word, podając jego kolejny nr z wyrównaniem do 
prawej strony 

- Wysokość liter 12 pkt, wykładniki i indeksy 8 pkt. 
 

APQ  03171,0                                              (5) 

 
- Pod każdym wzorem należy wpisać symbol, objaśnienia i jednostki rozpoczynając od:  

gdzie: 
Q - przepływ [m3·s-1], 
α -  współczynnik odpływu [-], 
P - opad średni roczny [m], 
A - powierzchnia zlewni [km2]. 
 
-   Przy podstawieniach wartości do wzoru nie wpisujemy już jego numeru. 
 

Q = 0,0317 ∙ 0,55 ∙ 0,964 ∙ 86,7 = 1,46 m3·s-1 

 

W załączniku do wykorzystania wzór tekstu w edytorze Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


