
Wytyczne dla Autorów 

 

 

 

1. Objętość tekstu: 

Artykuły – 60.000 znaków, artykuły recenzyjne – 30.000 znaków, glosy – 20.000 znaków, inne 

(materiały źródłowe, analizy, raporty) – 40.000 znaków. 

 

2. Format tekstu:  

a) plik edytowalny Word (doc, docx, rtf) 

b) czcionka Calibri 

c) wielkość czcionki – 12 

d) interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5 

e) przypisy: czcionka Calibri, wielkość – 10, interlinia – 1 

f) marginesy standardowe – 2,5 cm 

 

3. Sposób opracowania tekstu:  

a) tekst powinien zawierać wewnętrzną strukturę tj. podział na części właściwy dla formy 

publikacji; w szczególności artykuł powinien zawierać: uwagi ogólne (wprowadzenie), przegląd 

literatury i materiałów źródłowych, opis przyjętych metod badawczych, prezentację wyników 

badań oraz ich analizę (ocenę), sformułowanie wniosków (tezy publikacji) 

b) publikacja może kończyć się podziękowaniami 

c) na końcu artykułu, glosy, analizy etc. należy zamieścić bibliografię 

d) do artykułów i glos należy dołączyć streszczenie w j. polskim i angielskim (900 znaków) oraz 

wykaz słów kluczowych; streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim zamieszcza się pod tytułem, 

natomiast w j. angielskim pod tekstem, a przed bibliografią 

e) dopuszcza się przesłanie bibliografii, streszczenia oraz słów kluczowych w j. polskim i 

angielskim w osobnym pliku 

f) do materiałów należy dołączyć w osobnym pliku tytuł w j. angielskim, informacje o autorze 

wraz afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu autora/autorów 

 



 

4. Bibliografia i przypisy:  

Bibliografię i przypisy należy sporządzić według systemu tradycyjnego (klasycznego). Polega on 

na wprowadzeniu do tekstu głównego odsyłaczy liczbowych (w indeksie górnym), którym 

odpowiada tak samo oznaczony przypis źródłowy zamieszczony u dołu strony, zawierający 

informację o cytowanej publikacji, opisanej zgodnie z niżej przedstawionym schematem. 

Numer przypisu w tekście może być umieszczony w dowolnym miejscu zdania przed znakiem 

interpunkcyjnym, jeśli znajdzie się w jego sąsiedztwie, np. przykład3, przykład5. Wyjątek 

stanowią cudzysłów, wykrzyknik, pytajnik; tu odnośnik pojawia się po nich. 

Przypisy należy umieszczać u dołu strony, a nie na końcu rozdziału, stosować numerację ciągłą 

w obrębie całej pracy.  

Sporządzając przypisy, przywołane publikacje należy opisać w ten sam sposób, co w bibliografii, 

ale nazwę autora zacząć od inicjału imienia, potem dopiero umieścić nazwisko.  

Stosując skróty wykorzystywane w przypisach, należy zdecydować się na wersję polską lub 

łacińską i pozostać jej wiernym. Skróty łacińskie należy zapisywać pismem pochyłym (kursywą). 

Między członami skrótów nie należy stawiać spacji, podobnie jak między inicjałami imion 

autorów. 

 

ZESTAWIENIE ŁACIŃSKICH I POLSKICH SKRÓTÓW  
WYKORZYSTYWANYCH W PRZYPISACH I OPISACH BIBLIOGRAFICZNYCH 

 

ibid./ib. (ibidem) = tamże/j.w. – zastępuje 
dane bibliograficzne podane w przypisie 
bezpośrednio poprzedzającym  
 
loc.cit./l.c. (loco citato) = miejsce cytowane – 
zastępuje dane bibliograficzne: tytuł, 
podtytuł, adres wydawniczy dokumentu już 
raz opisanego we wcześniejszym przypisie 
wraz ze stronami  
 
passim = wszędzie, tu i ówdzie – zastępuje 
numery stron, jeśli odsyła się czytelnika do 
informacji zamieszczonej na większości stron 
przywoływanego dokumentu, stosowane 
także w indeksach  
 
op.cit. (opus citatum lub opere citato) = 
dz.cyt. (dzieło cytowane lub w dziele 

cf. (confer) = por. (porównaj)  
 
(sic!) = tak [właśnie]  
 
vol. (volumen) = wol. (wolumin)  
 
et al. (et alli) = i in. (i inni/inne)  
 
s.l. (sine loco) = [b.m.] bez miejsca  
 
s.n. (sine nomine) = [b.w.] bez wydawcy  
 
s.a. (sine anno) = [b.r.w.] bez roku wydania  
 
oprac. (opracowanie, opracował/ła/li)  
 
red. (redakcja, redaktor/ka/rzy)  
 



cytowanym) – zastępuje dane 
bibliograficzne: tytuł, podtytuł, adres 
wydawniczy dokumentu już raz opisanego 
we wcześniejszym przypisie, nie zastępuje 
stron cytowania  
 
ed.cit. (edito citata) = wyd.cyt. (wydanie 
cytowane)  
 
id. (idem) = tenże – zastępuje imię i nazwisko 
autora (r. męski)  
 
ead. (eadem) = taż, tejże – zastępuje imię i 
nazwisko autora (r. żeński) 
  
v. (vide) = zob. (zobacz), patrz 

popr. (poprawione)  
 
poszerz. (poszerzone)  
 
rozszerz. (rozszerzone)  
 
uzup. (uzupełnione)  
 
zm. (zmienione)  
 
przekł. (przekład)  
 
przeł. (przełożył/ła/li)  
 
tłum. (tłumaczenie, tłumaczył/ła/li)  
 
s. (strona/y)  
 
t. (tom)  
 
nr (numer)  
 
z. (zeszyt)  
 
cz. (część)  
 
wyd. (wydanie)  
 
wydaw. (wydawnictwo) 

 

 

SCHEMAT PRZYPISU W TEKŚCIE / OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO 

 

• WYDAWNICTWO ZWARTE (KSIĄŻKA) 

– przypis  

Pierwsza litera/litery imienia/imion Nazwisko, Tytuł pisany kursywą, Nazwa wydawnictwa, 

Miejsce wydania Rok wydania, strona/y.  

Np. A.K. Zawadzka, Ekonomia dla opornych, Dom Wydawniczy Hekla, Warszawa 2016, s. 15–20.  

– bibliografia  

Zawadzka A.K., Ekonomia dla opornych, Dom Wydawniczy Hekla, Warszawa 2016. 

 

 



• KSIĄŻKA NAPISANA POD REDAKCJĄ  

– przypis  

P. Płoszajski (red.), Społeczna odpowiedzialność technologii, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2016, s. 15–20.  

– bibliografia  

Płoszajski P. (red.), Społeczna odpowiedzialność technologii, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2016, s. 15–20. 

 

• ROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ  

– przypis  

G. Aniszewska-Banaś, Percepcja wobec wirtualizacji świata – zmiana kodów postrzegania, w: 

Społeczna odpowiedzialność technologii, w: P. Płoszajski (red.), t. 1, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2016, s. 33–43.  

– bibliografia  

Aniszewska-Banaś G., Percepcja wobec wirtualizacji świata – zmiana kodów postrzegania, w: 

Społeczna odpowiedzialność technologii, w: P. Płoszajski (red.), t. 1, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2016, s. 33–43. 

 

• PUBLIKACJE OBCOJĘZYCZNE  

W przypisach publikacji obcojęzycznych stosuje się zasady i skróty właściwe dla danego języka, 

np. w języku angielskim ed. (wyd.), Ed./Eds. (red.). Niezależnie od tej zasady w dokumentach 

niesamoistnych wydawniczo przyimek „w” poprzedzający tytuł książki, oraz skrót „s.” na 

oznaczenie liczby stron zawsze zapisuje się w języku polskim (nie „in”, nie „p.”). 

Jeśli praca publikowana nakładem Czasopisma jest w języku angielskim, a autor powołuje się na 

pozycje w języku polskim, wówczas „w” zastępujemy „in”, zaś „s.” skrótem „p.” lub „p.p.” w 

przypadku przedziału stron. 

 

• ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE)  

– czasopismo polskojęzyczne  

Pierwsza litera/litery imienia/imion Nazwisko, Tytuł pisany kursywą, „Nazwa czasopisma w 

cudzysłowie” rok wydania, numer czasopisma, strona.  



T. Biłyk, Holokracje – empowerment w organizacji, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 

2016, nr 1, s. 157.  

– czasopismo obcojęzyczne  

W przypisach publikacji obcojęzycznych stosuje się zasady i skróty właściwe dla danego języka. 

Niezależnie od tej zasady skrót „s” na oznaczenie liczby stron zawsze zapisuje się w języku 

polskim.  

Anglojęzyczne tytuły artykułów, periodyków i książek zapisujemy wielkimi literami oprócz 

spójników, przedimków itp., cudzysłów górny w przypadku czasopism.  

Np. R. Kusa, Internalization of the Enterpreneurial Activity of Social Puropose Organization, 

”International Journal od Management and Economy” 2016, vol. 52, no. 6, s. 7. 

– Czasopismo polskojęzyczne lub książka w obcojęzycznej publikacji 

Tytuły artykułów, książek, czasopism, nazwy wydawnictw i miejscowości zapisujemy w języku 

polskim. W celu przybliżenia tych treści obcojęzycznemu czytelnikowi tłumaczenie można podać 

w nawiasie kwadratowym.  

Np. E. Czarny, Gospodarka współdzielenia [Sharing economy], Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2017.  

Jeśli czasopismo zawiera numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu 

bibliograficznego.  

 

• ŹRÓDŁA INTERNETOWE  

Nazwisko X., Tytuł tekstu, adres strony internetowej (dostęp: DD.MM.ROK)  

Należy zamieszczać pełen link do źródła, nie tylko ogólny adres strony internetowej. 

 

• INNE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE  

- przykład 

R. Dowgier, Komentarz do art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. LEX/el. 

 

• ORZECZENIA 

- przykłady 

Postanowienie SN z 11.08.1999 r., I CKN 414/99, OSNC 2000, nr 1, poz. 20. 

Uchwała 7 sędziów NSA z 2.07.2001 r., FPS 1/01, CBOSA.  

Wyrok NSA z 7.10.1991, SA/Wr 841/91, ONSA 1993, nr 1, poz. 5. 



 

• AKTY PRAWNE  

- przykłady 

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 

administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668).  

– jeśli nie było zmian 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zm.). – jeśli był tekst jednolity, a po nim były  jeszcze kolejne zmiany 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).  

– jeśli to jest tekst jednolity gdy nie ma już nr Dz.U., a jedynie poz., i były kolejne zmiany 

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie 

ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego 

działania (Dz. U. Nr 112, poz. 540 ze zm.). 

 Dz.U. Nr 153, poz. 1269  – jeśli w treści pracy podano datę i tytuł ustawy 

 


