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STANDARDY REDAKCYJNE DLA TEKSTÓW W JĘZYKU POLSKIM 

 

Poniższe standardy redakcyjne opierają się na standardach redakcyjnych wydawnictwa Wolters 

Kluwer Polska, ze zmianami wynikającymi ze standardu przyjętego w praktyce Archiwum Filozofii 

Prawa i Filozofii Społecznej.  

 

1. Generalne wymogi dotyczące struktury tekstu i procesu wydawniczego 

 

1.1. Wymogi dotyczące struktury tekstu obejmują: 

▪   każdy tekst powinien zawierać tytuł, oznaczenie autora, jego afiliację, numer 

ORCID i adres e-mail (zob. też Formularz autorski); tekst powinien też zawierać 

informację o jego ewentualnych źródłach finansowania; 

▪   tekst powinien zawierać przypisy dolne odsyłające do powoływanej w publikacji 

literatury, aktów normatywnych i orzeczeń sądowych; 

▪   objętość artykułu nie powinna być krótsza niż 15.000 znaków wraz ze spacjami i 

przypisami oraz nie powinna przekraczać 40.000 znaków wraz ze spacjami i 

przypisami; polemiki i recenzje nie powinny być dłuższe niż 15.000 znaków, zaś 

sprawozdania niż 10.000 znaków (ze spacjami i przypisami); w uzasadnionych 

przypadkach redakcja może odstąpić od powyższych wymogów; 

▪   artykuł powinien być podzielony na punkty oznaczone cyframi arabskimi i 

śródtytułami; jeżeli punkty te podzielone są na dalsze podpunkty, to także one 

powinny zawierać śródtytuł; 

▪   dla potrzeb ich recenzji teksty są anonimizowane, toteż fragmenty mogące 

ujawnić tożsamość autora (jego poprzednie publikacje, informacja o źródłach 

finansowania tekstu, podziękowania, dopiski w ramach cytatów zawierające 

inicjały autora itp.) powinny być zapisane czcionką czerwoną; 

▪   w przypadku tekstów anglojęzycznych uprzejmie prosimy o zaznajomienie się z 

naszymi standardami redakcyjnymi dla tekstów w języku angielskim (zob. 

http://archiwum.ivr.org.pl/guidelines-for-authors/); redakcja zaleca przy tym, by 

przed ich przesłaniem zostały one poddane korekcie przez natywnego użytkownika 

języka (proofreading); w razie potrzeby, Redakcja zastrzega sobie prawo do 

poproszenia autora o skierowanie tekstu do takiej korekty;  

 

1.2. Standardy w zakresie redakcji tekstu: 

▪   tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12, 

marginesy standardowe (1,5), interlinia 1.5; przypisy czcionką wielkości 10, 

http://archiwum.ivr.org.pl/guidelines-for-authors/
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interlinia pojedyncza; uprzejmie prosimy o maksymalne ograniczenie 

stosowanego formatowania; 

▪   wyliczenia wpisuje się za pomocą cyfry i nawiasu zwykłego – „1)”, „2)”, „3)”;  

▪   cytaty zapisywane w cudzysłowie, prostą czcionką; cudzysłowy wewnętrzne 

oznaczane są cudzysłowami ostrokątnymi francuskimi: „cytat «cytat»”; 

▪   zwroty łacińskie oraz inne zwroty obcojęzyczne należy zapisać kursywą; 

▪   kursywą (bez cudzysłowu) zapisywać należy tytuły książek i artykułów powołane 

w tekście głównym; 

▪   cytaty dłuższe niż 40 słów należy zapisywać z wcięciem, bez cudzysłowu, 

czcionką wielkości 10; 

▪   w przypadku powoływania się w tekście głównym na określonego autora, przy 

pierwszym jego powoływaniu należy podać imię i nazwisko; przy kolejnych 

powołaniach należy wpisać inicjał imienia (inicjały imion) i nazwisko. 

 

1.3. Do każdego tekstu należy załączyć należy Formularz autorski, zawierający:  

▪   tłumaczenie tytułu na język angielski,  

▪   abstrakty o objętości 100-400 słów w językach: polskim i angielskim, 

▪   od 3 do 7 słów kluczowych w językach: polskim i angielskim, 

▪   bibliografię załącznikową w formacie APA, 

▪   oświadczenie autorskie. 

Formularz dostępny jest na stronie: http://archiwum.ivr.org.pl/wytyczne-dla-autorow/  

 

2. Przypisy 

 

2.1.  Zasady ogólne 

 

Przypisy w tekście wprowadzamy wedle następujących zasad: 

▪   stosujemy przypisy dolne; znak przypisu wstawiamy przed znakiem inter-

punkcyjnym, chyba, że odnośnik wstawiamy po skrócie zakończonym kropką, a 

jest to jednocześnie koniec zdania; 

▪   przypisy rozpoczynamy wielką literą, kończymy kropką; poszczególne pozycje w 

przypisie rozdziela się średnikiem;  

▪   stosujemy skrót „Zob.” nie zaś „Patrz”; 

 

2.2.  Monografie 

 

Zasady ogólne: 

▪   numer wydania podajemy tylko dla wydania innego niż pierwsze; 

▪   nie podajemy nazw wydawnictw; w tekstach w języku polskim w przypadku 

książek obcojęzycznych podajemy spolszczoną nazwę miejsca wydania, jeśli 

takowa istnieje („Londyn”, nie zaś „London”); jeśli książka podaje dwa miejsca 

wydania, rozdzielamy jest myślnikiem (np.: „Londyn–Paryż”) 

http://archiwum.ivr.org.pl/wytyczne-dla-autorow/
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Budowa przypisu: Autor(zy), Tytuł książki, ewentualne inne informacje (w kolejności: nr 

wydania, nr tomu, tytuł tomu), Miejsce Rok, ew. strony. 

 

J. Kremis, E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1730. 

T. Snyder, The Road to Unfreedom. Russia-Europe-America, Nowy Jork 2017, s. 37-40. 

L.D. Jellum, Mastering Statutory Interpretation, Durham 2008, s. 81 i n. 

 

 

2.3. Rozdziały w monografiach  

 

Budowa przypisu (jeśli rozdział ma swój tytuł): Autor(zy), Tytuł rozdziału, w: 

Redaktor(zy), Tytuł dzieła zbiorowego, Miejsce Rok, numer strony lub stron (także dla 

odwołań do całych tekstów). 

 

T. Pietrzykowski, Etyka i deontologia zawodowa, w: A. Bereza (red.), Zawód radcy 

prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2010, s. 107. 

H. Ottmann, Das Zeitalter der Neutralisierungen und EntTotalisierungen: Carl Schmitts 

Theorie der Neuzeit, w: R. Mehring (red.), Der Begriff des Politischen. Ein Kooperativer 

Kommentar, Berlin 2003, s. 156–169. 

C. Schmitt, Pojęcie polityczności, w: C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, 

Warszawa 2012, s. 273–299. 

 

Budowa przypisu (jeśli rozdział nie ma tytułu): Autor(zy), w: Redaktor(zy), Tytuł dzieła 

zbiorowego, Miejsce Rok, ew. strony. 

 

S. Wójcik, F. Zoll, w: B. Kordasiewicz (red.), System prawa prywatnego. Prawo spadkowe, 

t. 10, Warszawa 2009, s. 368. 

 

 

2.4. Czasopisma 

 

Budowa przypisu: Autor(zy), Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” Rok/Numer, ew. 

oznaczenie linku internetowego, oznaczenie stron (także dla odwołań do całych 

artykułów). 

 

A. Szpunar, Uwagi o pojęciu prawa do dziedziczenia, „Rejent” 2002/5, s. 18–19. 

R.E. Bernett, Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice, „Ethics” 1977/4, s. 279 i n. 

O.W. Homes, The Path of Law, „Harvard Law Review” 1897/10, http://www.constitution.org/ 

lrev/owh/path_law.htm, dostęp: 2.11.2016 r. 
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2.5. Ponowne cytowanie 

 

W przypadku ponownego cytowania przywołujemy autora i pierwsze słowo bądź pierwsze 

słowa cytowanej pozycji; nie stosujemy oznaczeń „op. cit.”, „ibidem”, „idem”, „eadem" – 

ani ich odpowiedników. 

 

1. K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, Warszawa 2006, s. 5. 

2. K. Popper, Społeczeństwo…, t. 1, s. 31. 

 

 

3. Powoływanie aktów normatywnych 

 

3.1. Nazwy i publikatory 

 

Zasady dotyczące powoływania aktów normatywnych: 

▪ w przypadku Dziennika Ustaw stosujemy skrót „Dz. U.” (ze spacją w środku); 

analogicznie zapisujemy skróty dzienników urzędowych poszczególnych ministrów i 

urzędów centralnych; 

▪ rok publikacji podawany jest jedynie w sytuacji, gdy akt został ogłoszony w innym 

roku niż jego data uchwalenia lub gdy mamy do czynienia z tekstem jednolitym; 

▪ w przypadku aktów opublikowanych przed 1.01.2012 r. podajemy także numer 

dziennika ustaw za pomocą oznaczenia „Nr”, numeru cyfrą arabską i przecinka 

(np.: „tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.”); 

▪ stosujemy skrót „ze zm.” – nie zaś „z późn. zm.”; 

▪ daty zapisujemy liczbowo, wedle schematu: „z 3.03.2014 r.” (bez „z dnia” oraz bez 

zera na początku daty dziennej). 

 

Ustawa z 26.05.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 635 ze zm.). 

Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). 

 

W przypadku publikatorów aktów normatywnych UE stosujemy zapis: 

▪ akty publikowane przed 1.05.2004 r.: np. „Dz. Urz. WE L 31 z 2002 r., s. 1”; 

▪ akty publikowane po 1.05.2004 r.: np. „Dz. Urz. UE L 171 z 2006 r., s. 90”; 

▪ akty sprzed wejścia Polski do UE publikowane również w wydaniu specjalnym: np.  

„Dz. Urz. WE L 10 z 2001 r., s. 33; polskie wyd. specj., rozdz. 8, t. 2, s. 141”; 

▪ komunikaty wydawane przez Komisję Europejską: np. „COM (2004) 334 final”. 

 

3.2. Powoływanie aktów normatywnych – skróty i powoływanie w tekście 

 

Skróty stosujemy wedle następujących zasad: 

▪ zanim w tekście właściwym zacznie się stosować skrót, należy podać jego rozwinięcie; 
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▪ skróty tworzy się z najważniejszych określeń użytych w nazwie aktu; pomija się 

zaimki, przyimki itp.; liczba liter w skrócie nie powinna co do zasady przekroczyć 

pięciu (np.: „u.p.d.o.p.” to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych); 

▪ jeśli w tekście występują dwie ustawy, które mogą mieć identyczny skrót, 

wprowadzamy rozróżnienie (np. ustawę o kontroli skarbowej i ustawę karna 

skarbowa zapisać można odpowiednio jako „u.ko.s.” i „u.ka.s.”); 

▪ przy tworzeniu skrótów ustaw na początku winna znajdować się litera „u”, zaś 

tytułów rozporządzeń – litera „r”; 

▪ w sytuacji gdy tytuł ustawy zawiera nazwę własną, skrót można utworzyć wedle 

schematu „ustawa o [skrótowiec]” (np. „ustawa o NBP”, „ustawa o KRS” – a także 

„ustawa o VAT”); 

▪ skróty stosowane są przy powołaniu jednostek aktu normatywnego, zaś gdy mowa 

o akcie normatywnym jako takim sugerowany jest cały zapis („art. 5 k.c.", ale 

„zgodnie z kodeksem cywilnym");  

▪ nie rozpoczynamy zdania od skrótu; 

▪ w przypadku skrótów jednoliterowych nie stawia się spacji po kropkach („p.d.o.f.”); 

spacje te wstawiamy w przypadku skrótów wieloliterowych („pr. wodn.”); 

 

Przyjęte skróty aktów normatywnych: 

 

k.c. – kodeks cywilny 

k. cel. – kodeks celny (albo „kodeks celny”) 

k.h. – kodeks handlowy 

k.k. – kodeks karny 

k.k.s. – kodeks karny skarbowy 

k.k.w. – kodeks karny wykonawczy 

k.m. – kodeks morski 

k.p. – kodeks pracy 

k.p.a. – kodeks postępowania administracyjnego 

k.p.c. – kodeks postępowania cywilnego 

k.p.k. – kodeks postępowania karnego 

k.r. – kodeks rodzinny 

k.r.o. – kodeks rodzinny i opiekuńczy  

k.s.h. – kodeks spółek handlowych 

k.w. – kodeks wykroczeń 

k. wyb. – kodeks wyborczy  

k.z. – kodeks zobowiązań 

o.p. – Ordynacja podatkowa 

p.d.g. – prawo działalności gospodarczej 

pr. at. – prawo atomowe 

pr. aut. - prawo autorskie 

pr. bud. – prawo budowlane 

pr. geol. – prawo geologiczne 

pr. bank. – prawo bankowe 

pr. up. – prawo upadłościowe 

pr. dew. – prawo dewizowe 

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

TUE – Traktat o Unii Europejskiej 

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską  

 

3.3.  Powołanie jednostek redakcyjnych aktów prawnych 

 

Powołanie jednostek redakcyjnych aktów prawnych podlega następującym zasadom: 

▪ jednostki powołujemy wedle następującego schematu: „art. ust. pkt lit.” (np. art. 2 

ust. 1 pkt 1 lit. a) 

▪ jeśli litera dzieli się na tiret, to odwołujemy się doń następująco: „tiret pierwsze”, 

„tiret drugie” bądź „podwójne tiret pierwsze”, „podwójne tiret drugie”; 
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▪ jeśli chcemy się odwołać do określonego zdania, to zapisujemy to skrótem „zd.” I 

cyfrą arabską (np. „art. 10 zd. 2”); można też stosować skróty „zd. ost.” (zdanie 

ostatnie) i „zd. przedost.” (zdanie przedostatnie); 

▪ odwołując się do akapitu, stosujemy skrót „ak.” i cyfrę arabską (np. „art. 10 ak. 3”); 

▪ gdy podajemy części aktów prawnych, takie jak tytuł czy księga, używamy małej 

litery i cyfry na oznaczenie numeru: tytuł XXIII księgi III kodeksu cywilnego 

 

4. Powoływanie orzeczeń 

 

Orzeczenia powołujemy w sposób następujący: 

▪ przypis rozpoczynamy od rodzaju orzeczenia, następnie podajemy skróconą nazwę 

sądu bądź organu, datę orzeczenia, sygnaturę (w nawiasie) i dane publikacyjne; 

▪ nazwę sądu bądź organu zawsze skracamy (zob. niżej); wyjątkiem jest Trybunał 

Stanu, który zapisujemy nazwą pełną; 

▪ w przypadku kilku miejsc publikacji podajemy zbiór urzędowy lub miejsce 

publikacji, gdzie zamieszczono pełną treść orzeczenia z uzasadnieniem; jeśli 

powołujemy System LEX, to nie podajemy jego wersji; jeśli orzeczenie jest 

niepublikowane, stosujemy skrót: „niepubl.”; 

▪ daty zapisujemy liczbowo, wedle schematu: „z 3.03.2014 r.” (bez „z dnia” oraz bez 

zera na początku daty dziennej) 

▪ w przypadku wyroków TSUE podajemy w kolejności: oznaczenie stron, sygnaturę, 

sygnaturę ECLI, punkt wyroku. 

 

wyrok SN z 8.09.2006 r. (II CSK 112/06), MoP 2006/19, s. 1016  

postanowienie SN z 4.10.2006 r. (II CSK 119/06), OSG 2007/4, poz. 42 

uchwała SN z 8.12.2008 r. (III CO/08), LEX nr 123456 

Wahlström przeciwko Frontex, F-87/11, EU:F:2013:10, pkt 32 

 

Skróty niektórych sądów: 

 

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny 

Sąd – dawny Sąd Pierwszej Instancji (organ TSUE) 

SN – Sąd Najwyższy 

TK – Trybunał Konstytucyjny 

TS – Trybunał Sprawiedliwości (organ TSUE) 

TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
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5. Bibliografia 

 

W Formularzu autorskim należy umieścić bibliografię w formacie APA. Szczegóły dotyczące jej 

formatu dostępne są m.in. na stronie: http://www.easybib.com/reference/guide/apa/general. 

Poniżej zamieszczamy jej wzorzec, zwracając uwagę, że:  

▪ pozycje w bibliografii układamy w kolejności alfabetycznej; 

▪ w bibliografii podajemy wyłącznie literaturę; nie zawieramy w niej aktów 

normatywnych i orzeczeń sądowych; 

▪ w bibliografii podajemy nazwę wydawnictwa,  

▪ ze względu na sposób działania silników wyszukiwarki Google Scholar wszelkie skróty 

standardowo stosowane w bibliografii („red.”, „w:”) należy zapisywać w języku 

angielskim („ed.”, „eds.”, „in:”). 

 

Przykładowy zapis bibliograficzny: 

 

Monografie: 

 

Leszczyński, D. (2010). Struktura poznawcza i obraz świata. Zagadnienie podmiotowych 

warunków poznania we współczesnej filozofii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  

Nagel, T. (1997). Widok znikąd. Warszawa: Aletheia. 

 

Rozdziały w monografiach: 

 

Bator, A. (2014). Polityczne interpretacje analitycznej teorii prawa. In M. Zirk-Sadowski, B. 

Wojciechowski, T. Bekrycht (eds.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. 

Cz. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 

Gniewek, E. (2017). Art. 3054 KC. In E. Gniewek, P. Machnikowski (eds.), Kodeks cywilny. 

Komentarz. Warszawa: Legalis. 

 

Czasopisma: 

 

Gizbert-Studnicki, T. (2013). Pozytywistyczny park jurajski. Forum Prawnicze 1, 50–59. 

Paździora, M., Stambulski, M. (2014). Co może dać nauce prawa polityczność? Przyczynek do 

przyszłych badań. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1, 55–66. 

 

http://www.easybib.com/reference/guide/apa/general

