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Nota edytorska 

 

 

Prosimy o przesłanie tekstu do druku na e-mail: kubickirad@ujk.edu.pl. Zebrane teksty 

zostaną opublikowane w recenzowanej pracy zbiorowej o zasięgu ogólnopolskim. Teksty powinny 

spełnić następujące wymagania edytorskie: 

 każdy artykuł powinien posiadać streszczenie w języku angielskim i bibliografię. 

 tytuł artykułu powinien być podany w językach polskim i angielskim. 

 objętość artykułu powinna wynosić ok. 25 000 znaków ze spacjami, 

 marginesy 2 cm, 

 czcionka (Times New Roman) tekstu głównego i streszczeń 11 punktów, interlinia 1,0 wiersza, 

styl: bez odstępów; 

 cytaty wykorzystywane w tekście należy pisać w cudzysłowie, bez kursywy; 

 ilustracje, tabele i wykresy w tekście powinny mieć nadaną numerację i tytuły (u góry ilustracji, 

tabeli i wykresu) oraz źródło (na dole ilustracji, tabeli i wykresu); powinny być one sporządzone 

wyłącznie w odcieniach szarości lub czarno-białe 

 ewentualne (tylko niezbędne) materiały graficzne winny być przygotowane w taki sposób, aby 

nadawały się bezpośrednio do reprodukcji. Powinny być one umieszczone zarówno w tekście, 

jak również przesłane w osobnych plikach w formacie JPEG (jpg) lub TIFF (tif). Ilustracje nie 

mogą być kolorowe, a jedynie w odcieniach szarości, lub czarno-białe. 

 

Przypisy i bibliografia 

 

 przypisy zamieszczone na dole strony, ze skrótami w języku łacińskim (ibidem, idem, eadem), 

czcionka (Times New Roman) tekstu przypisu 10 punktów, interlinia 1,0 wiersza, styl: bez 

odstępów; 

 przypisy odwołujące się do źródeł archiwalnych winny zawierać nazwę archiwum i miejscowość, 

gdzie ono się znajduje, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę oraz strony lub karty - wszystko 

pisane bez kursywy, np.: 

1. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Polskiej Partii Socjalistycznej, sygn. 305/I, 

t. 1, podt. 12, s. 9-10a. 



Konferencja naukowa 

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ  

PO WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
z cyklu 

Wyzwania rozwojowe Polski w Europie 
Kielce, 10-11 czerwca 2019 r. 

2 

 

 przypisy odwołujące się do książek autorskich, winny zawierać: autora (autorów), tytuł książki 

(kursywą), miejsce i rok wydania oraz strony, np.: 

2. I. Kraś, Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997-

2010, Częstochowa 2013, s. 78. 

 przypisy odwołujące się do prac zbiorowych winny zawierać: autora wewnętrznego opracowania, 

tytuł wewnętrznego opracowania (kursywą), a następnie (po [w:]) tytuł książki, w której zostało 

ono umieszczone (kursywą), jego redaktora, miejsce i rok wydania oraz strony, np.: 

3. R. Kubicki, Problematyka praw człowieka w konstytucjach egipskich, [w:] Uniwersalny      

i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, t. 1, 

red. nauk. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, s. 433, s. 33. 

 przypisy odwołujące się do czasopism naukowych winny zawierać: autora, tytuł artykułu 

(kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rocznik, tom, rok publikacji, zeszyt lub numer, 

oraz strony, np.: 

4. R Kubicki, The Development of the Central Administration in Iceland in the Period of the 

First Constitution of Iceland. Governors and the First Ministers of Iceland, „Miscellanea 

Oeconomicae. Studia i Materiały”, r. 18, 2014, nr 2, s. 357 

 przypisy powołujące się na wytwory prasowe winny zawierać: autora, tytuł artykułu (kursywą), 

tytuł gazety (w cudzysłowie), numer, datę publikacji (dla dzienników i tygodników numer, 

dzień, miesiąc i rok; dla miesięczników i kwartalników numer, miesiąc i rok) oraz strony, np.: 

5. Z. Parafinowicz, Manifest w obronie Brukseli, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 180 (2811), 15 

września 2010, s. A7. 

 w przypadku powoływania się np. do wielu prac jednego autora należy stosować następujący 

schemat: imię i nazwisko autora, skrót tytułu - bez wielokropka i pisany kursywą oraz strony, np. 

odwołanie do pozycji z przykładu 2: 

6. I. Kraś, Rola Narodowego Banku, s. 77. 

7. Ibidem, s. 97 

 przypisy odwołujące się do internetu, jeżeli to jest możliwe powinny zawierać autora, tytuł 

(kursywą) i strony, a przede wszystkim dokładny adres i datę korzystania z danej strony 

internetowej: 

8. B. Wildstein, W Afryce i w PSL, http://blog.rp.pl/wildstein/2009/03/11/w-afryce-i-w-psl 

[11.01.2011]. 



Konferencja naukowa 

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ  

PO WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
z cyklu 

Wyzwania rozwojowe Polski w Europie 
Kielce, 10-11 czerwca 2019 r. 

3 

 

 przy powoływaniu się na akty prawne opublikowane w „Dzienniku Ustaw” i innych dziennikach 

urzędowych należy przytoczyć pełną nazwę aktu prawnego wraz z datą jego uchwalenia, a następnie 

podać, rok, nr, pozycję: 

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

organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa, „Dz. U.”, 1998, 

nr 106, poz. 668 ze zm. 


