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Abstract 

Streszczenie  

Streszczenie w 2 językach (polskim i angielskim) powinno zwięźle informować czytelnika o celu artykułu, jego 

metodach, ustaleniach i wartości naukowej i praktycznej. Krótkie streszczenie powinno być jasne, aby 

poinformowany czytelnik zrozumiał sens i treść publikacji.   

 
Keywords: W tej sekcji należy wpisać słowa kluczowe (6-8 słów).  

  

 

Główny zarys problemu i jego związku z ważnymi kwestiami naukowymi i praktycznymi  

Główna część artykułu powinna rozpoczynać się od części wprowadzającej, która zawiera więcej szczegółów na 

temat celów, metod badawczych i ustaleń. Wprowadzenie powinno być wystarczająco jasne, aby czytelnik 

zrozumiał wkład badań w artykule. 

 

 

Analiza najnowszych badań, aktów prawnych i literatury przedmiotu, w których podjęto omówienie 

analizowanej problematyki     

W tej sekcji należy omówić najważniejsze pozycje literatury, które stanowią omówienie tematu; np. w Polsce 
badania w tematyce omawianego problemu prowadzili naukowcy tacy jak R. Olaczek (Olaczek R., 2008),  

G. Rakowski (Rakowski G., 2009), E. Kalbarczyk, R. Kalbarczyk, K. Kasprzak, (Kalbarczyk E., et al. 2016).  

Aby sporządzić poprawny przegląd, trzeba znaleźć odpowiednią literaturę na konkretny temat oraz przedstawić 

logiczną aktualną wiedzę dotyczącą tematu artykułu. 

 

 

Cele i metody badawcze podjęte w analizie tematu   

W tej sekcji należy podać krótkie uzasadnienie zastosowanych w artykule metod badawczych. Należy podać 

wystarczająco dużo szczegółów, aby umożliwić czytelnikowi ocenę zastosowanych metod oraz wiarygodności i 

trafność koncepcji. Jeśli to jest uzasadnione przeprowadzonymi badaniami, sekcja metodologii powinna 

zawierać następujące podsekcje: 

- Opis i analiza próby badawczej (opis i wyjaśnienie wyboru badanej populacji, liczność próby i profile 

respondentów itp.); 

- Hipotezy, problemy badawcze, zastosowane metody badań.   

 

  

Prezentacja przeprowadzonej analizy. Dyskusja  

W sekcji tej Autor podsumowuje zebrane dane i wyniki w formie opisowej i statystycznej. Autor w tej sekcji 

przedstawia i analizuje uzyskane dane. Należy wymienić wszystkie istotne wyniki, w tym te, które są sprzeczne 

z ustalonymi hipotezami. Autor w tej sekcji przedstawia uzyskane wyniki oraz podaje szczegóły tak, aby 

odpowiednio uzasadnić swoje wnioski, a także umożliwić czytelnikowi dokładne zrozumienie tego, co zrobił w 

zakresie analizy uzyskanych danych. W tej sekcji nie ma potrzeby szczegółowego omawiania podstawowych 

procedur statystycznych. Można jednak wyjaśnić zastosowane metody statystyczne. W tej sekcji należy analizę 

statystyczną wzbogacić o rysunki i tabele, które pozwalają na przedstawienie wyników w jasny i zwięzły sposób. 

Ta część powinna mieć znaczący wpływ na sposób postrzegania tematyki całości artykułu.  

Dyskusja  powinna: nawiązywać do celu, podsumowywać uzyskane wyniki również statystycznie, potwierdzać 

lub obalać hipotezy badawcze, odnosić ustalenia do literatury i wyników zgłoszonych w badaniach, oraz omówić 

możliwości dalszego prowadzenia badań. 

 

Wnioski 

W tej części Autor przedstawia krótkie wnioski końcowe, a jeśli jest to uzasadnione również rekomendacje. 

Wnioski powinny zawierać sugestie dla kolejnych badaczy jak i czytelników. Formułując wnioski końcowe 

Autor nie powinien powtarzać streszczenia (abstraktu). We wnioskach Autor podnosi również ważne problemy, 

kwestie praktyczne i krytyczne, które wynikły w czasie realizacji badań.  
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