
Wytyczne redakcyjne do publikacji  

 
1. Objętość tekstów nie powinna przekraczać 40.000 znaków łącznie ze spacjami 

(wliczając przypisy).  

 

2. Tekst artykułu powinien zostać przekazany drogą elektroniczną. Tekst artykułu musi być 

oryginalny, wcześniej niepublikowany. Do tekstu nie należy dołączać recenzji.  

 

3. Do tekstu dołączyć należy informacje o autorze (2-3 zdania), zawierające w szczególności: 

imię i nazwisko oraz afiliację.  

 

4. Tekst powinien być zredagowany jako dokument tekstowy programu Microsoft Word 

(format .doc), zgodnie z następującymi zasadami:  

 

czcionka: Times New Roman Normal, rozmiar 12,  

zwroty obcojęzyczne pisane kursywą,  

wyróżnione fragmenty tekstu czcionką pogrubioną  

interlinia: 1,5 wiersza,  

marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm),  

tytuł artykułu: czcionka Times New Roman Normal, rozmiar 14, pogrubiona.  

 

5. Przypisy powinny zostać zredagowane zgodnie z następującym wzorem (z uwzględnieniem 

oznaczeń: op. cit., ibidem, itp.):  

 

a. publikacje książkowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pisany kursywą, miejsce i rok 

wydania, numer strony, np.  
 

b. dzieła zbiorowe: inicjał imienia i nazwisko autora (ewentualnie: tytuł artykułu, jeśli stanowi on 

wyodrębnioną całość w ramach dzieła), tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko autora, miejsce i 

rok wydania strona, np.  
 

c. artykuły pochodzące z czasopism: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł 

czasopisma kursywą, rok wydania, numer (w przypadku stosowania numeracji ciągłej, należy 

podać numer w numeracji rocznej), numer strony, np.  
 

d. strony internetowe: pełny adres strony wraz z datą jej użycia, np.  
 

e. orzeczenia: rodzaj orzeczenia, nazwa organu, data, sygnatura, miejsce publikacji (ewentualnie 

wzmianka, że orzeczenie nie zostało opublikowane), np.  
 

6. Przypisy powinny zostać umieszone w tekście jako przypisy dolne, czcionka Times New Roman 

Normal, rozmiar 10, interlinia: 1 wiersz. Kilka publikacji powołanych w ramach jednego 

przypisu należy oddzielić średnikiem.  

 

7. Cytowanie powinno być dokonane przez umieszczenie cytowanego tekstu w cudzysłowie.  

 

8. W przypadku glos pod tytułem opracowania należy umieścić tezę głosowanego orzeczenia 

oraz miejsce publikacji.  

 

9. Imię i nazwisko autora należy zamieścić nad tytułem artykułu po prawej stronie.  

 

10. Pod każdym artykułem należy zamieścić zestawienie bibliograficzne.  



 

11. Do tekstu należy dołączyć w języku polskim i angielskim: 

a) słowa kluczowe,  

b) tytuł i streszczenie artykułu w języku angielskim (3 zdania). 

 

 


