
 

I. ZALECENIA OGÓLNE 
 

1. TEKST MASZYNOPISU przyjmujemy w formacie Word (format doc. lub docx) 

- styl czcionki Times New Roman, wielkość czcionki tekstu 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, 

marginesy standardowe 2,5 cm. Wcięcie akapitowe powinno być wykonane pojedynczą 

tabulacją, tj. 1,25 cm, tekst wyjustowany; 

- tekst powinien być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, podwójnych 

akapitów; 

- stosujemy ciągłą numerację stron w całym tekście; 

- między zakresami (od–do) stron, danych liczbowych, tabel, rysunków, wykresów itp. 

powinny być półpauzy bez spacji (np. 1995–1999); 

- w dwuczłonowych nazwiskach oraz określeniach stawiamy dywiz bez spacji (np. 

Korzeniecka-Bondar, owocowo-warzywny); 

- cytaty w tekście – pismo tekstowe proste w cudzysłowie, cytat w cytacie w »« – cudzysłów 

niemiecki; 

- cytaty krótkie (do 3 linijek) umieszczamy w tekście głównym w cudzysłowach polskich, 

pismo tekstowe; 

- cytaty dłuższe (powyżej 3 linijek) zapisujemy w blokach – należy je wydzielić z tekstu 

głównego i zapisać mniejszą czcionką, pismem tekstowym, z pojedynczą interlinią, bez 

cudzysłowów; 

- pominięte fragmenty cytatów zaznaczamy jednolicie w całej publikacji wielokropkiem w 

nawiasie okrągłym (…); 

- tytuły utworów, audycji radiowych i telewizyjnych, filmów przytaczane w tekście: pismo 

tekstowe, kursywa bez cudzysłowów; 

- tytuły czasopism i gazet zapisujemy pismem tekstowym prostym w cudzysłowie; 

- akty normatywne (ustawy, uchwały, rozporządzenia) powinny być zapisane bez wyróżnienia 

(kursywy), od wielkiej litery pierwszego wyrazu w tytule, np. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (z wyjątkiem tekstów prawniczych); 

- należy usunąć hiperłącza; 

- do każdego adresu strony internetowej powinna być podana w nawiasie okrągłym data 

dostępu (np. dostęp: 10.03.2021); 

- terminologia obcojęzyczna w tekście: pismo tekstowe, kursywa. 

 

2. MAKSYMALNA OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU – 1 arkusz autorski = 40 000 znaków 

typograficznych ze spacjami, akapitami i przypisami. 

 

3. SKRÓTY 
- należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty, typu: ibidem, op. cit., (nie stosując 

kursywy); 

- w przypadku odnoszenia się w tekście przypisu dolnego do dwóch lub więcej pozycji tego 

samego autora nie należy używać skrótu „op. cit.”, ale zamieszczać skrócony tytuł dzieła; 

- przy powołaniach na tę samą pozycję, która wystąpiła wcześniej w przypisach dolnych, w 

całej publikacji konsekwentnie stosujemy skrócony do pierwszych 3–5 wyrazów tytuł tej 

pozycji; 

- nie stosujemy jednocześnie zapisu skróconego tytułu i skrótu „op. cit.”; 

- skrót „ibidem” stosujemy przy odwołaniu do tej samej pozycji, która była umieszczona w 

przypisie powyżej. 

 



4. TABELE, SCHEMATY, WYKRESY, WZORY MATEMATYCZNE powinny być 

edytowalne i dostarczone w formie załączników w wersji źródłowej (Excel, Word, Corel - 

otwarty), nie jako grafika rastrowa (jpg, gif, png itp.). W tekście głównym należy 

zaznaczyć ich położenie, stosować numerację ciągłą, powinny być opatrzone tytułem, 

numerem oraz źródłem. Tytuł tabeli zapisujemy przed tabelą, źródło – pod tabelą. W tekście 

głównym należy zamieścić powołanie na numer konkretnej tabeli w nawiasach okrągłych. 

Powołania w całej pracy powinny być w zapisie pełnym (tabela 1). Wzory powinny być 

wyśrodkowane w szerokości kolumny. Z prawej strony należy umieścić numer wzoru w 

nawiasie okrągłym. W tekście głównym zaś należy podać powołanie na numer konkretnego 

wzoru w nawiasach okrągłych. 

 

5. ILUSTRACJE, ZDJĘCIA I GRAFIKI powinny być umieszczone w pliku publikacji. 

Oprócz tego powinny zostać dostarczone do Wydawnictwa w osobnych plikach źródłowych, 

we właściwych dla nich formatach, tj. jpg, tif, pdf, gif, png, w dobrej rozdzielczości (nie 

mniejszej niż 300 dpi), w szarościach lub w kolorze. Należy podać tytuł, numer oraz źródło 

ilustracji. W tekście głównym należy zamieścić powołanie na numer konkretnej ilustracji w 

nawiasach okrągłych, np. (rysunek 1). 

 

6. PRAWA AUTORSKIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH 
Pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora konieczny jest zapis źródła. 

Jeśli wykorzystywane elementy są chronione prawem autorskim, wymagana jest pisemna 

zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na ich bezpłatne użycie w pracy. 

Dotyczy to także plików pobranych z Internetu. 

 

7. AFILIACJA 
W artykułach należy umieszczać afiliacje autorów (uczelnia, wydział/katedra/instytut/zakład) 

oraz adres email, numer ORCID. 

 

II. BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY – WSKAZÓWKI 
Opisy bibliograficzne i przypisy źródłowe należy podawać w jednolitej formie. Obowiązuje 

STYL HARWARDZKI. 

 

Jest to typ przypisu „autor – data – strona”. Polega on na powoływaniu się na źródło 

bezpośrednio w tekście pracy bez podawania pełnego opisu na dole strony. Dokładne opisy 

bibliograficzne wykorzystanych źródeł umieszcza się na końcu pracy w bibliografii 

załącznikowej. 

PRZYPISY (ODSYŁACZE) 

Wstawienie przypisu polega na wprowadzeniu do tekstu głównego w nawiasie okrągłym 

nazwiska autora lub skrótu tytułu pracy zbiorowej bez podanego redaktora, daty wydania i 

numeru strony/stron. 

Np.: (Kiszkiel 2020: 56) 

- Jeżeli z kontekstu wynika, na czyje dzieło następuje powołanie, wówczas przypis ogranicza 

się do podania daty wydania i numeru strony/stron. 

Np.: Według Kiszkiela (2020: 56) ważne są następujące czynniki… 

- W przypadku dwóch lub trzech autorów podaje się ich nazwiska, oddzielając je 

przecinkami. 

Np.: (Dąbrowska-Prokopowska, Goryń, Zaniewska 2021) 

- Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, należy podać nazwisko pierwszego z nich ze skrótem 

„i in.”. 

Np.: (Krot i in. 2021) 



- Jeżeli kilku autorów ma to samo nazwisko, wówczas do nazwiska dodaje się inicjał 

imienia. 

Np.: (K. Goryń 2019; P. Goryń 2021) 

- Gdy powołujemy się na kilka publikacji jednego autora opublikowanych w tym samym 

roku, po dacie należy dodać (bez spacji) małą literę „a”, „b”, „c”. Oznaczenia te powtarza się 

w bibliografii załącznikowej. 

Np.: (Szerszunowicz 2020a: 175) i (Szerszunowicz 2020b: 84)  

- Kilka publikacji cytowanych w jednym nawiasie zapisuje się w pierwszej kolejności 

alfabetycznie, a następnie, w razie wystąpienia prac tego samego autora z różnych lat – 

chronologicznie. Gdy powołujemy się na prace tego samego autora pochodzące z różnych 

lat, wówczas szeregujemy je chronologicznie w obrębie poszczególnych autorów. Dane 

bibliograficzne kilku omawianych jednocześnie publikacji oddzielamy średnikami (lub 

przecinkami). 

Np.: (Arcimowicz 2020; Kisielewska 2020; Olchanowski 2019, 2021) 

- Jeżeli cytujemy czyjeś dzieło bezpośrednio, przywoływany fragment powinien być w 

cudzysłowie, a w przypisie podajemy numer/numery strony/stron. 

Np.: (Chlebda 2020: 18) 

- Przy cytowaniu pośrednim, które można stosować tylko wtedy, gdy praca oryginalna jest 

trudno dostępna lub w nieznanym autorowi języku albo jej nakład jest wyczerpany, nie 

powołujemy się na pierwszego autora, a jedynie na autora publikacji, z której korzystamy. 

Wskazujemy to za pomocą „cyt. za:”. 

Np.: (cyt. za: Chlebda 2020: 18)  

- Jeżeli powołujemy się na opracowania przygotowane przez instytucje, organizacje, urzędy 

itd., które nie mają wskazanych autorów lub redaktorów, wtedy zamiast nazwiska autora 

podaje się nazwę instytucji, organizacji, urzędu itd. 

Np.: (Polski Komitet Normalizacyjny 2012) lub (PKN 2012) 

- W przypadku cytowania artykułu z czasopisma, pozycji pod redakcją, materiału z Internetu 

podajemy nazwisko jego autora, rok wydania i numer/numery stron. 

- Gdy cytujemy akty prawne, podajemy źródło, rok wydania, numer i numer pozycji lub 

artykułu. 

Np.: (Dz.U. 2012 poz. 26) lub (Dyrektywa 2010/13/UE, art. 1) 

- Przypisy dolne (odautorskie), zawierające uzupełnienia lub komentarze do tekstu 

głównego, należy umieszczać na dole strony. W tekście kolejno numerujemy je za pomocą 

odsyłaczy w indeksie górnym. Informacje o źródle zawarte w przypisie dolnym należy 

zapisać tak jak w tekście głównym. 

Np.: (Bachtin 2005: 28)  

- Integralną częścią przypisów bibliograficznych w tekście jest bibliografia 

załącznikowa. 

BIBLIOGRAFIA 
Wykaz bibliografii należy umieścić na końcu tekstu głównego. Powinien on zawierać jedynie 

prace cytowane lub przywoływane w tekście. Pozycje należy uporządkować w kolejności 

alfabetycznej według nazwiska pierwszego autora, bez numeracji. Prace tego samego 

autora powinny być podane w kolejności chronologicznej. Przy przekładach podajemy 

inicjał i nazwisko tłumacza. 

W bibliografii załącznikowej można stosować fakultatywnie: 

- inicjał/inicjały autora; 

- oznaczenie wydania, jeśli jest to wydanie kolejne; 

- podawać zapis z miejscem wydania i wydawnictwem lub tylko z miejscem wydania. 

 

 WYDAWNICTWO ZWARTE (KSIĄŻKA – jeden, dwóch lub trzech autorów) 



 

Nazwisko X., rok, Tytuł książki pisany kursywą, Miejsce wydania: Wydawnictwo.  

Np.: Borecka V.E., 2019, Interferencja interlingwalna w nauce języka angielskiego, 

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 

Np.: Tracki A., Rusnak Z., Siedlecka U., 2001, Statystyka. Elementy teorii i zadania, 

Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 

lub 

Np.: Borecka Violetta Elżbieta, 2019, Interferencja interlingwalna w nauce języka 

angielskiego, Białystok. 

 

 WYDAWNICTWO ZWARTE (KSIĄŻKA – więcej niż trzech autorów) 

 

Nazwisko X. i in., rok, Tytuł książki pisany kursywą, Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

Np.: Krot M. i in., 2021, Strach – Odpowiedzialność – Nadzieja. Filozoficzne aspekty 

globalnego ocieplenia, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

 PRACA NAPISANA POD REDAKCJĄ 

 

Tytuł książki pisany kursywą, rok, red. X. Nazwisko, Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

Np.: Potrzeba autonomii, kompetencji i relacji społecznych dziecka w kontekście teorii oraz 

praktyki wczesnej edukacji, 2020, red. J. Uszyńska-Jarmoc, Białystok: Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

 KSIĄŻKA – brak autora 

 

Tytuł książki pisany kursywą, rok, Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

Np.: The Oxford English Dictionary, 1989, Oxford: Clarendon Press. 

 

 ROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ 

 

Nazwisko X., rok, Tytuł rozdziału pisany kursywą, [w:] Tytuł książki pisany kursywą, red. Y. 

Nazwisko, Z. Nazwisko, Miejsce wydania: Wydawnictwo, s. XX–XX. 

Np.: Kowalik-Olubińska M., 2020, Klasa szkolna jako źródło dobrostanu psychicznego 

uczniów z ADHD, [w:] Potrzeba autonomii, kompetencji i relacji społecznych dziecka w 

kontekście teorii oraz praktyki wczesnej edukacji, red. J. Uszyńska-Jarmoc, Białystok: 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 79–93. 

 

 ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE) 

 

Tytuły czasopism powinny być podawane w pełnym brzmieniu (bez skrótów).  
Nazwisko X., rok, Tytuł artykułu pisany kursywą, „Tytuł czasopisma”, numer rocznika, 

numer zeszytu, s. XX–XX. 

Np.: Flaming M., Kutzman W., 1997, Pozakarne środki i uregulowania prawne oraz inne 

sposoby utrzymania dyscypliny w wojsku rzymskim, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, R. 2, z. 

54, s. 19–33. 

 

 ARTYKUŁ W GAZECIE  

 

Nazwisko X., rok, Tytuł artykułu pisany kursywą, „Tytuł gazety”, data publikacji (dzień, 

miesiąc), numer (nie jest obligatoryjny), s. XX–XX. 



Np.: Sosnowski J., 1938, Robotnik polski współtwórcą potęgi Rzeczpospolitej, „Gazeta 

Polska”, 27 czerwca, nr 174, s. 1. 

 

 ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

 

Nazwisko X., rok, Tytuł tekstu, adres strony internetowej (dostęp: dd.mm.rrrr). 

Np.: Nytko M., 2019, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta rozwoju 

gospodarczego Polski, 

http://nytko.eu/publikacje/17_bezpośrednie_inwestycje_zagraniczne_jako_styumulanta_rozw

oju_gospodarczego_polski.pdf (dostęp: 4.04.2020). 

- Jeśli nie ma znamy autora artykułu internetowego, należy wpisać tylko tytuł (lub określić, co 

jest źródłem). 

Np.: Komitety Wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza, 2011, 

http://wybory2011.pkw.gov.pl/kom/pl/komitety.html (dostęp: 11.05.2012). 

Należy zamieszczać pełny link do źródła, nie tylko główny adres strony internetowej. 

 

 

 

PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA W JĘZYKACH OBCYCH  
- W obcojęzycznych przypisach i bibliografii występujących w publikacjach obcojęzycznych 

stosuje się zasady zapisu, skróty i interpunkcję właściwe dla języka danej publikacji, np.: ed., 

eds., Vol., No. – w języku angielskim; Bd., Bde., T., H. – w języku niemieckim; ред., т., №, 

вып. – w języku rosyjskim. 

Np.: G. Brady, Children and ADHD: seeking control within the constraints of diagnosis, 

“Children & Society” 2018, No. 28, p. 224. 

Г.М. Шипицына, Общий взгляд на лексикон русского языка советского периода, 

«Языкознание и литературоведение» 2016, вып. 30, с. 5–20. 

- W obcojęzycznych przypisach i bibliografii występujących w publikacjach 

polskojęzycznych stosuje się zasady zapisu, skróty i interpunkcję właściwe dla publikacji 

polskich. 

Np.: G. Brady, Children and ADHD: seeking control within the constraints of diagnosis, 

„Children & Society” 2018, nr 28, s. 224. 

Г.М. Шипицына, Общий взгляд на лексикон русского языка советского периода, 

„Языкознание и литературоведение” 2016, z. 30, s. 5–20. 

- Zasady zapisu (separatory, kolejność elementów, wyróżnienia itp.), skróty i interpunkcję 

obcojęzycznych przypisów oraz bibliografii należy dostosować do systemu harwardzkiego, 

jednocześnie uwzględniając język publikacji. 


