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Streszczenie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut,
placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget,
consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus
rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida
placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc.
Abstract. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo.
Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan
bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis.
Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis.
Pellentesque cursus luctus mauris

Informacje dla autorów (formatowanie w plikach .doc)
Pliki formatowane z wykorzystaniem niniejszej pomocy nie odwzorowują wyglądu artykułów
opublikowanych w czasopiśmie, pozwalają jednak na zebranie potrzebnych danych i ułatwiają późniejsze
składanie tekstu gotowego do druku.
Poniżej znajdują sie ogólne wskazówki dotyczące przesyłanych plików:
1. Uprasza sie o unikanie przypisów dolnych. Dozwolone jest korzystanie z przypisów końcowych.
2. Ilustracje powinny mieć szerokość 8,5 cm (lub 17 cm) oraz rozdzielczość co najmniej 300 dpi.
Uprasza się o ich dołączanie do artykułu, jako osobne pliki.
3. Tabele nie powinny swoja szerokością przekraczać 8,5 cm. Mogą być wpisywane z
wykorzystaniem standardowego otoczenia tekstu.
4. W trybie matematycznym zwraca sie uwagę na korzystanie z poleceń pakietu Word.
5. Czcionka w tekście powinna być jednakowej wielkości – 11 pkt i rodzaju – Calibri lub Times.
6. Uprasza się o używanie stylów do formatowania nagłówków odpowiedniego poziomu.

1. Lorem ipsum dolor sit amet (przykładowy tekst)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac,
dipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id,
vulputate a, magna...
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