
 

Wymogi Redakcyjne Programu Wydawniczego CE UW 
  

Teksty niespełniające poniższych standardów nie będą przyjmowane do druku 
  

 Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 

000 znaków ze spacjami) – ok. 23 stron. 

 

 Tekst należy przygotować zgodnie z następującymi zasadami: 

 czcionka Times New Roman, 

 wielkość czcionki – 12 punktów, 

 odstępy między wierszami: 1,5 wiersza, 

 marginesy: lewy – 4,5; pozostałe (prawy, górny i dolny) – 2,5cm.  

 

 Do każdego artykułu należy dołączyć streszczenie (abstrakt) w języku polskim 

i angielskim (każde max 300 słów). Tytuł także musi być przetłumaczony na język 

angielski.  

 

 Nazwisko autora powinno być umieszczone na początku artykułu, przed tytułem, a 

afiliacja autora w dolnym przypisie.  

 

 Numeracja poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów powinna być jednolita (np. 1., 

1.1., 1.2., itd.)  

 

 Umieszczone w pracy wykresy, rysunki, tabele, mapy muszą być czarno-białe, czytelne i 

w formacie umożliwiającym dalszą edycję.  

 

 Wykresy, rysunki, tabele i mapy powinny być kolejno numerowane. Tytuły wykresów, 

rysunków i map powinny znajdować się pod tymi obiektami, natomiast tytuły tabeli nad 

nimi. Bezpośrednio pod nimi prosimy o wskazanie źródła.  

 

 Cytaty (prosta czcionka, w cudzysłowie): np. „okoliczność, że w niektórych przypadkach 

świadczenie jest wykonywane nieodpłatnie nie zmienia jego kwalifikacji jako 

świadczenia”.  

 

 Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię ułożoną alfabetycznie, osobno dla 

pozycji zapisanych alfabetami niełacińskimi (np. cyrylicą lub greką).  

 

  

 



Podstawowe skróty: 

 

 DzU (Dziennik Ustaw)  

 Dz.Urz. (Dziennik Urzędowy)  

 r. (rok)  

 w. (wiek)   

 tys. (skrót zamiast trzech zer)   

 mln (zamiast sześciu zer)    

 
  
   

 Wzory przypisów i bibliografii dla potrzeb Programu Wydawniczego CE UW 
  

Przypisy powinny znajdować się wyłącznie na dole strony, numerowane numeracją 

łączną, cyframi arabskimi. Rodzaj czcionki w przypisie Times New Roman, jej wielkość – 10 pkt, 

interlinia 1. 

Numer przypisu w tekście powinien znajdować się przed znakiem przestankowym, tzn. 

przed kropką, przecinkiem, średnikiem. 

 

 

 

Przykłady 

  

  
Źródła przypisów:  
  
Książka 
B. Góralczyk, Przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną, Rambler, Warszawa 2012, s. 33.  

  
Rozdział w pracy zbiorowej  
W. Jankowski, Stosunki Ukrainy z Mołdawią w: Ukraina w Stosunkach Międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, 

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 225. 

 

Artykuł z czasopisma   
D. Milczarek, Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – geneza, rezultaty, perspektywy, „Studia Europejskie” 1/2014, 

s.11.  

  

Artykuł z czasopisma umieszczonego w zasobach WWW  
A. Jarosiewicz, K. Strachota, Turcja a problem uchodźców syryjskich, „Komentarze OSW”, nr. 186/2015, s. 3-4, 

http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_186.pdf  [dostęp 10.12.2015].  

  

Strona internetowa:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/macro-financial_assistance/index_en.htm [dostęp 10.12.2015].  

  

 
 



Dokument   
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Przegląd dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, 

zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, COM(2015) 345 final, Bruksela 15.7.2015 r. 

 

 
W przypadku powtarzania się przypisu:   
A. Kowalski, Historia integracji europejskiej, PWN, Warszawa 1995, s. 23–45, 54.   

Jeżeli przypis następuje bezpośrednio jeden po drugim, piszemy:   

Ibidem, s. 56.   

Jeżeli przypis następuje dalej, piszemy:   

A. Kowalski, op.cit., s. 27. lub  Por.: A. Kowalski, op.cit.   

Jeżeli cytowanych jest więcej dzieł tego samego autora, precyzujemy, o które chodzi:    

A. Kowalski, Historia integracji..., op.cit., s. 29–41.   

  

  

Bibliografia  
Bibliografia powinna być zbiorcza, ułożona alfabetycznie według poniższych przykładów: 

 
Książka  
Góralczyk B., Przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną, Rambler, Warszawa 2012.  

  

Rozdział z pracy zbiorowej  
Jankowski W., Stosunki Ukrainy z Mołdawią w: Ukraina w Stosunkach Międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, 

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.  

  

Artykuł z czasopisma  
Milczarek D., Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – geneza, rezultaty, perspektywy, „Studia Europejskie” 1/2014.  

  

Artykuł z czasopisma umieszczonego w zasobach WWW  
Jarosiewicz A., Strachota K., Turcja a problem uchodźców syryjskich, „Komentarze OSW”, nr. 186/2015, 

http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_186.pdf [dostęp 13.10.2015].  


