
Wymogi redakcyjne 

 Objętość pracy: nie powinna przekraczać 12 stron formatu A4, marginesy 2,5 cm; tekst wyjustowany, 

zapisany w formacie .doc, .docx). 

 Czcionka: Times New Roman, 12, interlinia – 1,5.  

 Tytuł artykułu: wyśrodkowany,  zapisany wersalikami. Śródtytuły wyrównane do lewego marginesu, 

bez numeracji, pisane czcionką pogrubioną.  

 Streszczenie: do 10 wierszy w języku polskim. Powinno zawierać najważniejsze założenia artykułu, 

cel i metody badawcze oraz najważniejsze wnioski.  

 Słowa kluczowe: umieszczone po streszczeniu, do pięciu wyrażeń, które nie powinny powtarzać treści 

tytułu artykułu. 

 Jeśli w treści artykułu pojawiają się tytuły czasopism, podajemy je w cudzysłowie. 

 Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły artykułów, 

książek i ich części (rozdziałów), a także zwroty obcojęzyczne. 

 Cytaty należy pisać w cudzysłowie, nie stosować pogrubień.  

 Akapity należy zaznaczyć wyraźnymi wcięciami (tabulatorem).  

 Cyfry na początku zdania proszę pisać słownie.  

 Cytaty obcojęzyczne w artykułach polskich tłumaczymy na język polski.  

 Znaczenia wyrazów omawianych podajemy w cudzysłowach definicyjnych: ‘ ’. 

 

PRZYPISY 

Przypisy powinny mieć ostateczną ciągłą numerację, rozpoczynającą się od 1. 

Dwa typy przypisów: 

a. bibliograficzne – umieszczane w tekście w nawiasach zwykłych wg schematu: nazwisko autora, rok 

wydania pracy oraz numer strony, np.  (Stachowicz 2012: 37); 

b. polemiczne czy wyjaśniające – przypisy dolne. Po  komentarzach podajemy skrócone dane skrócone 

bibliograficzne, np. (zob. Stachowicz 2012 czy por. Stachowicz 2012,  czy Stachowicz 2012: 17-25)  

 

BIBLIOGRAFIA – na końcu artykułu należy umieścić tylko pozycje cytowane w tekście, w porządku 

alfabetycznym według nazwisk, według schematu: nazwisko/a autora/ów, pierwsza litera imienia, tytuł, 

miejsce i rok wydania, w przypadku monografii wieloautorskiej (praca zbiorowa pod redakcją) zakresy stron. 

Po każdej pozycji stawiamy kropkę.  

 Przykłady:  

Monografie, np.:  

Dzikowski W., Kopertowska D., Toponimia Kielc. Nazwy części miasta i obiektów fizjograficznych oraz 

nazwy ulic i placów. Warszawa – Kraków 1976.  

Stachowicz M., Innowacje w usługach komunalnych. Przykład województwa świętokrzyskiego, Kielce 2012. 



Elektroniczna wersja książki drukowanej, np.: 

Skowronek, K. (2001). Współczesne nazwisko polskie: studium statystyczno-kognitywne [image/x.djvu]. 

Pozyskano z http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2593&from=FBC. (Data dostępu: dd.mm.rrrr) 

Rozdział w monografii, np.:  

Kurkowska H., 1991, Charakterystyka socjolingwistyczna polszczyzny Żeromskiego, [w:] tejże, Polszczyzna 

ludzi myślących. Wybór i opr. H. Jadacka, A. Markowski, Warszawa 1991, s. 208-222.  

Kuryłowicz B., O słowniczku tykocińskim Zygmunta Glogera, [w:] J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-

Charzyńska (red.), Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich,  Toruń 2007, s. 87-97 

Popowska-Taborska H.,  Językowe wykładniki opozycji swoi – obcy w procesie tworzenia etnicznej 

tożsamości, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin 1999, s.61-68. 

Reichan J., Woźniak K., Perspektywy polskiej leksykografii gwarowej, [w:] J. Sierociuk (red.), Gwary dziś 1. 

Metodologia badań, Poznań 2001, s. 33-42   

Praca zbiorowa lub słownik pod czyjąś redakcją, np.: 

Krause A., Przybyliński S. (red.), Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania, Kraków 

2018.   

Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.  

Artykuł w czasopiśmie, np.: 

Nowakowska A., 1996, Frazeologizmy biblijne  z nazwami roślin w słownikach języka polskiego, „Poradnik 

Językowy”,  z. 10, s. 25-32. 

Nowowiejski B., 2009, Zapomniane słownictwo z połowy XIX wieku, „Białostockie Archiwum Językowe”  

nr 9,  2009, s. 217-231. 

Artykuł z czasopisma elektronicznego, np.: 

Śledziński, D. (2013, styczeń). Normalizacja tekstów w języku polskim – aspekty lingwistyczne, „Kwartalnik 

Językoznawczy”, 13, s. 1-22.  

Pozyskano z http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2013_1_13/Sledzinski_edition.pdf. 

Źródła internetowe: 

Wszystkie źródła internetowe powinny posiadać datę dostępu zapisaną w formacie (data dostępu: dd.mm.rrrr) 

Inne, np.  

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm., art. 1. 

(pierwsze opublikowanie aktu prawnego, zawsze należy uwzględnić zmiany) 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm., art. 7.  

Ochrona środowiska 2010. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010. 

 

  

http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2593&from=FBC


Oficjalna strona internetowa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, organizacji pożytku 

publicznego www.toz.pl/index.php?menu=interwencje (dostęp:  16.11.2010)  

lub 

B.R. Barber, Which Technology and Which Democracy?, stenogram przemówienia na konferencji 

zorganizowanej przez Massachusetts Institute of Technology Democracy and Digital Media, 8-9 maja 1998, 

w: http://web.mit.edu/m—i—t/articles/barber.html (dostęp: 12.01.2007) 

 

Karaś H. (red.), Dialektologia polska. Kompendium internetowe; htpp://www.dialektologia.uw.edu.pl 

(dostęp: 17.01.2017). 

 Zakresy liczbowe (np. stron, lat itp.) podajemy wg wzoru: 75-90 (bez odstępów z dywizem) 

jednolicie w całym tekście i bibliografii. 

 W opisach bibliograficznych artykułów z czasopism i wydawnictw zbiorowych podajemy stronę 

początkową i końcową artykułu. 

 Ryciny i tabele: szerokość maksymalna 12 cm, czcionka nie mniejsza niż 8, fotografie w formacie 

JPG w skali szarości. Zalecana rozdzielczość grafiki 300 dpi dla szarości, a dla rysunków czarno-

białych i kreskowych – 600 dpi.  

Tabela 1. Tytuł tabeli  
Miejsce w 

rankingu 
Gmina* typ gminy 

wartość miernika 

rozwoju 
klasa 

1 Morawica  miejsko-wiejska 0,5470 1 

2 Chęciny  miejsko-wiejska 0,3898 1 

3 Sitkówka-Nowiny  wiejska 0,3815 1 

4 Miedziana Góra  wiejska 0,3651 1 
* Legenda lub objaśnienie symboli użytych w tabeli. 

Źródło: Skąd pochodzi tabela? 

 

Rys. 1. Tytuł rysunku 

Źródło: Skąd pochodzi rysunek? 

 

 Wyliczanie przy pomocy myślników: zaczyna się małą literą, po każdym wypunktowanym 

stwierdzeniu muszą być przecinki, a po ostatnim kropka. 

 Wyliczanie przy pomocy numerowania 1., 2., 3.,… rozpoczyna się od dużych liter i kończy 

kropkami. 
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