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WYMOGI REDAKCYJNE 

UWAGI OGÓLNE 

Czcionka: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, interlinia: 1,5 wiersza (w przypadku przypisów  

– 1 wiersz), marginesy: standardowe. Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo skracania prac 

przekraczających wskazaną objętość. Objętość pracy nie powinna znacznie przekraczać 20 tys. 

znaków, co stanowi konieczne minimum, aby uzyskać punktację.  

Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko autora/autorów, stopień 

naukowy lub tytuł naukowy (zawodowy) oraz nazwę reprezentowanej instytucji (w przypadku uczelni 

wyższych także nazwę wydziału i instytutu/katedry/zakładu o ile są jednostkami podstawowymi). 

Nie zaczynamy akapitu od wciśnięcia klawisza tabulacji. Akapit ustawiamy na 1,25. 

Nie dokonujemy formatowania tekstu: nie używamy odrębnych stylów dla różnych partii tekstu (np. 

Nagłówek 1 dla tytułu, Normalny dla tekstu głównego), nie zmieniamy wielkości i kroju czcionki itp.  

Nie używamy twardych spacji i miękkich enterów.  

Nie numerujemy śródtytułów i nie kończymy ich kropką. 

Chcą wyróżnić jakiś fragment tekstu używamy rozstrzelenia - odstępy co: 2 pt.  

Wyrazy i zwroty obcojęzyczne oraz zdania pisane w języku obcym zaznaczamy kursywą. 

Test przesyłamy w pliku doc. Format nazwy: Inicjał imienia, podkreślnik, nazwisko np. J_KOWLASKI. 

Praca powinna zawierać bibliografię uporządkowaną alfabetycznie wraz z krótkim streszczeniem 

(minimum 3 zdania) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (po minimum 3 słowa) oraz tytuł 

w języku angielskim. 

W wykazie literatury wszystkie pozycje powinny być ułożone alfabetycznie wg nazwiska autora,  

w przypadku kilku pozycji jednego autora – alfabetycznie wg tytułu, natomiast w przypadku kilku takich 

samych tytułów jednego autora – chronologicznie od najstarszej pozycji. 

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek stylistyczno-

językowych. Wszelkie większe zmiany będą konsultowane z autorem. 

W przypadku korzystania z systemów informacji prawnej LEX i LEGALIS dopuszcza się tylko  

korzystanie z orzecznictwa. Organizatorzy zastrzegają, że przypisy z komentarzy i innych publikacji 

powinny stanowić o ich w wersji drukowanej.  

SKRÓTY I AKRONIMY 

Skróty i akronimy zawsze rozwijamy w momencie pierwszego użycia, z podaniem skrótu/akronimu  

w nawiasie okrągłym, bez komentarzy w rodzaju „dalej”: np. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP); 

Konwencja o prawach dziecka z 1989 roku (KPD).  

Dat w tekście głównym nie skracamy, lecz piszemy zawsze z pełną nazwą miesiąca i słowem „roku” wg 

wzoru: 10 stycznia 2018 roku. Daty w przypisach piszemy zawsze z pełną nazwą miesiąca i skrótem 

„r.” 

Przy odwoływaniu się do ustaw stosujemy skróty artykułu (art.) ustępu (ust.) i symbol paragrafu  

(§). Skróty i symbol oddzielamy spacją, ale nie przecinkami np. art. 1 ust. 2 § 3. 

Kodeksy - pierwsze litery części składowych tytułu z kropkami po każdej literze, bez spacji, np. k.c. 
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CYTATY 

Cytując inne teksty, używamy polskiego cudzysłowu apostrofowego: „cytat”.  

Cytując inne teksty zawierające cytaty, do zaznaczenia cudzysłowu zagnieżdżonego używamy 

ostrokątnego cudzysłowu francuskiego: «cytat». 

Cytując teksty obcojęzyczne, wyróżniamy cytowany tekst tylko kursywą, już nie otaczając go 

cudzysłowem.  

Cytując teksty obcojęzyczne zawierające cytaty, pamiętamy o zasadach rządzących cudzy-słowami  

w danym języku, np. w przypadku języka francuskiego używamy ostrokątnego cudzysłowu 

francuskiego: «citacion», a angielskiego – curly double quotes: “quotation”.  

Pominięcia tekstu w cytowanym fragmencie oznaczamy wielokropkiem w nawiasie kwadratowym: […].  

Komentarze odautorskie wtrącane w cytaty oznaczamy nawiasami kwadratowymi i kończymy formułą 

„– przyp.” z inicjałami autora: [wtrącenie w cytat – przyp. J.K.].  

PRZYPISY 

Za pierwszym odwołaniem umieszczamy w przypisie pełny adres bibliograficzny. W przypisach, gdy 

trzeba, używamy: ibidem, idem/eadem, op. cit., et al., passim. 

Opis bibliograficzny publikacji drukowanych należy stosować wg następujących schematów: 

a) opracowania autorskie (należy podać wszystkich współautorów opracowania) wg 

schematu: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki (kursywa), miejsce i rok 

wydania, s. numer strony. Np.: 

 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, 

Toruń 1993, s. 9. 

 B. Mikołajczyk, Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Warszawa 2012, s. 25. 

b) opracowania zbiorowe, wg schematu: tytuł opracowania zbiorowego, red. inicjał imienia 

i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania.  

 Prawo do prywatności. Aspekty prawne i psychologiczne, red. K. Motyka, Lublin 2001. 

 Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 49-71. 

c) fragmenty opracowań zbiorowych: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, [w:] 

tytuł opracowania zbiorowego, red. inicjał imienia i nazwisko redaktora (lub idem/eadem 

jeśli autor tekstu jest redaktorem całego tomu), miejsce i rok wydania, s. numer strony. 

 K. Motyka, Spory wokół prawa do prywatności na przykładzie Stanów Zjednoczonych, [w:] 

Prawo do prywatności. Aspekty prawne i psychologiczne, red. idem, Lublin 2001, s. 9. 

 Markowski, J. Puzynina, Kultura języka [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, 

Lublin 2001, s. 49-71. 

d) artykuły z czasopism: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, „tytuł periodyku”, 

rok wydania, numer, zeszyt, s. numer strony.  

 P. Jaros, Konwencja o prawach dziecka – geneza, „Polski Przegląd Stosunków Między-

narodowych”, 2011, nr 1, s. 147. 

 K. Krajewski, Spór o politykę karną w Polsce. Problem kary pozbawienia wolności  

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i alternatyw kary pozbawienia wolności, 

„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 5. 
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Opis bibliograficzny publikacji zamieszczonych w Internecie należy uzupełnić zgodnie ze 

schematem: 

 J. Kosińska, Prawnokarna problematyka stalkingu [online], „Prawo i Prokuratura” 2008, nr 

10  [dostęp: 22.02.2010]. Dostępny w Internecie: <http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/ 

prokuratura/pdf/2008/10/4kosinska.pdf>. 

e) Akty prawne nazwa aktu, data wydania, tytuł, publikator w nawiasie z ewentualnymi 

zmianami, w przypadku tekstów jednolitych podajemy publikator tekstu jednolitego 

poprzedzony „t.j.” 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.). 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

f) Akty prawne UE 

 rodzaj aktu prawnego, autor aktu, nr aktu prawnego (w przypadku dyrektyw niepoprzedzony 

skrótem: „nr”), przyimek „z”, data wydania aktu prawnego, tytuł aktu prawnego, miejsce 

publikacji aktu prawnego (Dz.Urz. UE lub WE, numer, przyimek „z” rok wydania – jeżeli jest 

inny niż rok wydania aktu prawnego, przecinek, strona, na której zaczyna się dany akt), np. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki 

europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 2001 r.). 

g) Umowy międzynarodowe 

 gdy Polska jest stroną: Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 

sprzedaży towarów sporządzona w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. z 1997 r. poz. 286).  

 gdy Polska nie jest stroną Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do 

traktatów z dnia 23 sierpnia 1978 r. United Nations, Treaty Series, vol. 1946, p. 3.  

h) Orzecznictwo rodzaj rozstrzygnięcia, organ rozstrzygający, data wydania, sygnatura, 

publikator (o ile występuje) 

 Uchwała SN z dnia 15 lutego 1978 r., III CZP 1/78, niepubl. 

i) Orzecznictwo sądów międzynarodowych  rodzaj rozstrzygnięcia, organ rozstrzygający, 

data wydania, sygnatura, strony, publikator (o ile występuje) 

 Wyrok ETPC z 17 października 1986 r., sprawa nr 9532/81, Rees przeciwko 

Zjednoczonemu Królestwu, HUDOC. 

 Wyrok MTKJ w sprawie Furundžija z 15 lipca 1999 r. w sprawie nr IT-94-1-A, Prosecutor v. 

Tadić. 

 Wyrok MTS w sprawie Armed Activities on the Territory of the Congo (Congo v. Uganda), 

ICJ Reports 2005. 

ODWOŁANIA W TEKŚCIE  

W sytuacji, gdy następuje odwołanie do pozycji, opisanej w bezpośrednio poprzedzającym przypisie np. 

Ibidem, s. 35. 

W przypadku ponownego powołania opracowania, szczegółowo wcześniej opisanego stosujemy skrót 

op. cit. np. B. Mikołajczyk, op. cit., s. 25. 

W przypadku gdy cytujemy dwie równe publikacje tego samego autora i odwołujemy się do nich w 

dalszej części to wówczas  przywołujemy początek tytułu oraz skrót op. cit., np. B. Mikołajczyk, 

Międzynarodowa ochrona..., op. cit. s. 34. 
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