
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej – wskazówki dla Autorów 
 
 

W kwartalniku naukowym Zagadnienia Ekonomiki Rolnej zamieszczane są artykuły  

z zakresu ekonomiki rolnictwa, organizacji przedsiębiorstw i polityki agrarnej. 

Artykuł zakwalifikowany przez redakcję do druku nie może być przed ukazaniem się  

w Zagadnieniach publikowany w innych czasopismach. 

Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują: 

− recenzje dzieł i czasopism, 

− materiały statystyczne przygotowane do publikacji, 

− sprawozdania z posiedzeń naukowych i zjazdów, 

− oraz inne informacje o życiu naukowym w wymienionych wyżej dziedzinach. 

Poszczególne artykuły nie powinny przekraczać łącznie z tabelami i wykresami (kolo-

rowymi) oraz streszczeniem na końcu pracy 20 stron maszynopisu. 

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów tekstów, ograniczenia liczby rysunków, tabel  

i wykresów w ramach opracowania redakcyjnego. 

Tekst powinien być pisany w sposób ciągły czcionką Times New Roman (12 punktów)  

z 1,5 interlinią, marginesy 2,5 cm, wyrównanie obustronne z włączoną opcją dzielenia wyrazów. 

Wykresy, rysunki mogą być kolorowe. W tabelach, opisach rysunków i wykresów czcionka Times 

New Roman (10 punktów), pojedynczy odstęp między wierszami. Rysunki i wykresy powinny 

być zapisane w wersji umożliwiającej edycję, najlepiej w Excelu. Wielkość rysunków i tabel nie 

może przekraczać wymiarów 13 × 19 cm. W tekście muszą być powołania na wszystkie tabele  

i rysunki, np. tabela 1 lub (tab. 1), rysunek 1 lub (rys. 1).  

Rysunki (Rys. 1) i tabele (Tabela 1) powinny być opisane numerami, pod którymi znaj-

dują się w tekście. 

Wzory matematyczne muszą znajdować się w oddzielnych wierszach tekstu, a numery 

wzorów powinny być umieszczone z prawej strony w nawiasach ( ). Parametry wartości licz-

bowych zapisane kursywą. 

Powołania w tekście na literaturę należy ująć w nawiasy ( ), np. (Urban R. 2013; Zegar 

J.St. 2002, 2005), a spis literatury wykonać w porządku alfabetycznym zgodnie z poniższymi 

zasadami: 

− książki – Nazwisko I.: Tytuł. Wydawnictwo, miejsce wydania rok; 



− prace zbiorowe – Nazwisko I.: Tytuł [w:] Tytuł (red. I. Nazwisko). Wydawnictwo, miej-

sce wydania rok; 

− periodyki – Nazwisko I.: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom, numer, rok; 

− serie wydawnicze – Nazwisko I.: Tytuł. Tytuł serii, numer w serii. Wydawnictwo, miej-

sce wydania rok; 

− materiały konferencyjne – Nazwisko I.: Tytuł artykułu/referatu. „Nazwa konferencji”. 

Organizator/wydawca, miejsce i data konferencji. 

Teksty artykułów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zer@ierigz.waw.pl 

lub na płycie CD z załączonym wydrukiem komputerowym pocztą na adres do koresponden-

cji: Redakcja „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 

00-950 Warszawa. Oprócz nazwy i adresu instytucji należy podać dokładny adres domowy 

wraz z telefonem kontaktowym.  

Nadesłane recenzje, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy w oryginalnym 

brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski. 

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje pokrywają 

się ze zdaniem redakcji. Redakcja nie zwraca artykułów przeznaczonych do druku. 

Autorzy nie mogą dokonywać zasadniczych zmian w korekcie, poprawki nie powinny 

powodować zmiany liczby wierszy na stronie. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 1 egz. 

autorski. 

Z powodu ograniczonych możliwości finansowych redakcja zawiesza wypłacanie hono-

rariów autorskich. 


