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Cytowanie piśmiennictwa
Przykład 1
Każdy człowiek korzysta ze środowiska przyrodniczego, otrzymuje z niego nie
tylko surowce czy energię, ale także inspiracje i doznania [Stec A. 2006, s.
18].
Przykład 2
Według Zahradniczek pielęgnowanie jest to „pomaganie człowiekowi zdrowemu
lub choremu w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bio-psycho-społecznych…”.
[Zahradniczek K. 2002, s.22]
Przykład 3
Zachorowalność na grypę typu C8-N2 w czasie ostatnich dwóch tygodni

zmniejszyła się o połowę. [.mz.gov-TabOrgId=878 z dnia 12.12.2009].
Powoływanie się na tabelę
Przykład 1
Liczbę zachorowań na grypę w miesiącu listopadzie na terenie Podkarpacia
przedstawia tabela 2. (nie używamy skrótu tab. 2)
Przykład 2
Liczba zachorowań na
(tabela 2).

grypę w miesiącu listopadzie na terenie Podkarpacia

Tabela 2. Liczba nowych zachorowań na
terenie wybranych gmin Podkarpacia
Lp.
Gmina
Zachorowalność na grypę

I tydzień
II tydzień
III tydzień
IV tydzień
1.
Iwonicz
123
123
123
123
2.
Krosno
55
55
55
55
3.
Dukla
2

grypę w miesiącu listopadzie na

2
2
2
Źródło: .mz.gov-TabOrgId=878 z dnia 12.12.2009

W podobny sposób należy powoływać się na rycinę czy wykres, ale tytuł ryciny
czy wykresu umieszczamy pod ryciną czy wykresem.

Wymogi edytorskie

Tekst właściwy pisany czcionką o rozmiarze 12, styl Times New Roman
Tytuły czcionką „BOLD” pogrubioną o rozmiarze 14, styl Times New Roman i
śródtytuły czcionką o rozmiarze 14, pogrubioną, styl Times New Roman
Tekst powinien być pisany jednostronnie na papierze formatu A4 (210 x 297
mm).
Każdy rozdział zaczyna się od nowej strony. Nie dotyczy to podrozdziałów i
punktów.
Marginesy: górny – 2,5 cm; dolny – 2,5 cm; prawy – 2,0 cm; lewy – 3,5 cm;
stopka – 1,25 cm; nagłówek – 1,25 cm.
Wyrównywanie tekstu: poziome – od prawej do lewej (justyfikacja); pionowe –
od góry.
Czcionka: 12 (za wyjątkiem tytułów rozdziałów, podrozdziałów) Times New
Roman, styl czcionki – normalny.
Akapit:
Wcięcia: od lewej 0; od prawej 0; specjalne – brak.
Odstępy: przed – 0; po – 0; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza.
Odstęp miedzy wyrazami: 1 spacja.
Odstęp przed tytułem podrozdziału i po tytule rozdziału, podrozdziału jeden
enter
Tabulacja: 1,25 cm
Numeracja stron: arabska, na dole strony po jej prawej stronie (strona
tytułowa jako jedyna nie powinna być numerowana).
Tabele
Tekst tabeli powinien być pisany czcionką Times New Roman o rozmiarze
11 pkt., odstęp między wierszami tekstu pojedynczy. Nagłówki tabeli należy
pisać czcionką pogrubioną, tekst nagłówka wyrównany do środka komórki.
Jeśli w tabeli pierwszą kolumnę stanowi liczba porządkowa, należy włączyć
automatyczne numerowanie dla tej kolumny.
Jeżeli dane w tabeli zapożyczono z publikacji pod tabelą należy podać źródło
danych. Podpis tabeli automatyczny, umieszczony nad tabelą (czcionka Times
New Roman, 11 pkt., pogrubiona). Źródło – czcionka Times New Roman,
10 pkt. Tabele w całej pracy powinny być numerowane numeracją ciągłą.

Wykresy, schematy, rysunki, zdjęcia
Obiekty: wykresy, rysunki, zdjęcia, które osadzone są w dokumencie powinny
być czytelne, wyrównane do środka strony. Zdjęcia i rysunki przed wklejeniem
należy zoptymalizować (w przeznaczonych do tego celu programach
graficznych), aby nie były za duże. Podpisy umieszczane są pod obiektem,
numerowanie podpisów jest ciągłe (Times New Roman, 11 pkt., pogrubiona).
Cytowanie i oznaczania źródła podobnie jak w przypadku tabel.

Wykres 1. Zachorowalność na reumatoidalne zapalenie stawów w Polsce w
latach 19992006
Źródło: Ostrowski A.: Reumatologia w zarysie. WL PZWL, Warszawa 2007, s.
42.
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STRESZCZENIE
Amelia Kowalska
Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z progerią
Wstęp. Uzasadnienie wyboru tematu – 1 zdanie
Cel pracy: podstawowy
Pytania badawcze: 3 najważniejsze

Metodyka badań: metoda, techniki i narzędzia badawcze zastosowane w
badaniach, teren badań
Wyniki: najciekawsze – 1 zdanie
Wnioski: 3 najważniejsze, adekwatne do pytań badawczych

SUMMARY
Amelia Kowalska
Model of care nursing…………………………….
Tekst streszczenia w języku angielskim.
Streszczenie ma zajmować całą stronę (½ strony streszczenie w języku
polskim, ½ strony streszczenie w języku angielskim).

OŚWIADCZENIE I
1.Prawo do korzystania z zawartych w pracy wyników w tym również rozwiązań
technicznych oraz prawo nieodpłatnego rozporządzania tymi wynikami ma
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.
2.Dyplomantowi służy prawo do uznania go za współtwórcę na zasadach
określonych w prawie autorskim.
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OŚWIADCZENIE II
Oświadczam, że pracę dyplomową przygotowałam-łem samodzielnie. Wszystkie
dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone
dosłownie i niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie
była w całości, ani w części przez nikogo przedkładana do żadnej oceny i nie
była publikowana.
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