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PUBLIKACJA POKONGRESOWA 

 

Prosimy o teksty o objętości do 0,5 arkusza (od 10 do 12 str.) napisane w programie Microsoft 

Word, czcionką 12 punktową, Times New Roman, z interlinią 1,5 oraz marginesami 2,5 cm. 

 

I. Zasady redakcyjne  

1. Przy pierwszym użyciu podajemy pełne brzmienie nazwy, a w nawiasie skrót, którym 

posługujemy się w dalszej części tekstu. 

Przykład: 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) 

Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) (niem. Christlich Demokratische Union Deutschlands) 

1. Cytaty: w tekście wyodrębniamy cudzysłowami; cytaty wewnątrz cytatu zaznaczamy 

cudzysłowem niemieckim » «; ingerencje autora zaznaczamy w nawiasie kwadratowym. 

2. Ilustracje, tabele i schematy powinny być numerowane i opatrzone tytułem. Należy 

wskazać źródło (np. nazwisko, imię, rok wydania, tytuł, miejsce, numer strony). 

Przykłady: 

Źródło: Nowak Adam (2011), Nowe oblicze Europy, Warszawa, s. 141. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Kowalski, Media, Kraków 2010, s. 111. 

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00b3f21266/At-your-

service.html;jsessionid=763BCE65E5CA4CEC8343F908FE93E101.node1 (10.10.2013). 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Zwroty obcojęzyczne wyróżniamy w tekście kursywą. 

Przykład: 

acquis communautaire 

 

II. Odwołania do literatury i źródeł w tekście 

W tekście artykułu odwołujemy się do literatury wykorzystując system „autor-rok” (harwardzki).  

1. Informację o źródle cytowanej literatury lub materiałach internetowych, artykułów prasowych 

podajemy w nawiasie półokrągłym rozdzielone przecinkami w kolejności nazwisko autora, 

data wydania, strona. Tej ostatniej nie podajemy, jeżeli piszemy ogólnie o publikacji.  

2. Jeżeli nie ma wskazanego autora w nawiasie półokrągłym podajemy pierwsze słowo/słowa 

tytułu tak, by możliwa była identyfikacja pozycji w bibliografii. Zasadę tę stosujemy także w 

przypadku dokumentów.  

3. Przywołując krajowe akty normatywne w nawiasie półokrągłym podajemy informacje zgodnie 

z publikatorem urzędowym. 

4. Przywołując unijne akty prawne podajemy jego nazwę i numer naturalny. 

5. Odwołując się do artykułów prasowych w nawiasie półokrągłym podajemy nazwisko autora, 

datę wydania i stronę, na której zamieszczono tekst. 
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6. Przy wielokrotnym odwoływaniu się do tego samego dokumentu, aktu prawnego itd. Autor 

wprowadzić może w nawiasie skrót używany w dalszej części tekstu. 

7. Jeżeli w artykule wykorzystujemy kilka pozycji tego samego autora, wydane w tym samym 

roku, rok wydania uzupełniamy literą a, b, c. 

Przykłady: 

 w przypadku jednego autora: (Kwiatkowski, 2013, s. 10); 

 w przypadku dwóch autorów: (Kwiatkowski, Nowak, 2013, s. 10); 

 w przypadku większej liczby autorów: (Kwiatkowski i inni, 2013, s. 10);  

 -kilka pozycji tego samego autora, wydane w tym samym roku (Kowalski, 2013a, s. 10), (Kowalski, 

2013b, s. 10); 

 Jak pisze Kowalski (2010, s. 10); 

 brak autora (Kompendium integracji); 

 strona internetowa: (EU budget:…); 

 unijne dokumenty i akty normatywne (Dyrektywa 2010/13/UE, art. 1), (Rozporządzenie 
1211/2009/WE, art. 2–3), (Decyzja 2241/2004/WE) 

 krajowe akty normatywne: (Dz.U. 2009 nr 1, poz. 3); 

 odwoływanie się do aktu prawnego z wprowadzeniem skrótu wykorzystywanego w dalszej części 

artykułu (Dz. Urz UE C 115/13, dalej TUE); 

 dokumenty (World Water…); 

 artykuły prasowe (Mikołuszko, 07.10.2013, s. 10); 

 

Przypisy dolne mogą być wykorzystane jedynie do polemiki, dygresji, wyjaśniania. 

 

III.  Zasady konstruowania bibliografii 

Szczegółowe informacje dotyczące źródeł podajemy w uporządkowanej alfabetycznie – 

nazwiskami autorów – bibliografii. W przypadku kilku publikacji tego samego autora porządkujemy 

je chronologicznie, a gdy wydał on kilka publikacji w tym samym roku uzupełniamy o litery: a, b, c itd.  

1.  Publikacje zwarte: nazwisko oraz imię/imiona, rok, tytuł (kursywą), miejsce wydania. 

Przykłady: 

Kowalski Andrzej (2006), Polska w Unii, Warszawa. 
Blackledge Adrian, Creese Angela (2010), Multilingualism: A Critical Perspective, London. 

2. Prace zbiorowe: nazwisko i imię/imiona autora, tytuł artykułu (kursywą), [w:] tytuł (kursywą), 

imię/imiona i nazwisko redaktora/ów, miejsce wydania. 

Przykład: 
Malinowski Zygmunt (2012), Polityka rolna Unii Europejskiej, [w:] Polityki Unii Europejskiej, 
Andrzej Kowalski (red.), Łódź. 

3. czasopisma: nazwisko i imię/imiona autora, tytuł artykułu (kursywą), „tytuł czasopisma”, rok, 

numer strony. 

Przykłady: 

Żukrowska Katarzyna, Członkostwo w Unii Europejskiej a zdolność konkurowania polskich 
przedsiębiorców, „Przegląd Europejski” 2005, nr 1. 
Kowalska Anna, Ile Unii w Unii?, „Polityka” 2001, nr 30, s. 15. 

4. strony i źródła internetowe (w tym materiały dostępne w PDF): nazwisko, imię/imiona, tytuł 

tekstu, pełny adres, (data dostępu). Usuwamy hiperłącza. 

Przykłady: 
Wiśniewski Adam, Europa się starzeje, http://www.wlodkowic.pl/rcie/gru2005.html (4.04.2006). 
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EU budget 2014: growth, jobs and humanitarian aid cuts reversed, 
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20131003IPR21401/html/EU-budget-
2014-growth-jobs-and-humanitarian-aid-cuts-reversed (7.10.2013). 

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/topic/Justice-and-citizenship (12.10.2012). 

Potapowicz Magdalena, Krauzowicz Marcin, Przybylski Przemysław (red.), Prawa Dziecka po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej (PDF), s. 10, http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=45 
(27.10.2013). 

5. akty prawne: pełny tytuł wraz z informacją o publikatorze urzędowym. 

Przykłady: 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2009 nr 1, poz. 3. 

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., 

Dz.U. poz. 123. 

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty 

Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Dz. Urz. UE C 80 z 10.03.2001. 


