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Załącznik do komunikatu 2 

  

Wymogi edytorskie  

Tekst zasadniczy powinien zawierać co najmniej 20 000 znaków, ale nie więcej niż 25 000. 

Pismo 12 p, czcionka Times New Roman. Marginesy: górny i dolny po 2 cm; prawy 4 cm, lewy  

3 cm. Nie należy wyrównywać marginesów spacjami. Interlinia przynajmniej 24 p (1,5 wiersza). 

Około 30 wierszy na stronie i 60 znaków w wierszu. W tekście należy stosować przypisy u dołu 

odpowiednich stron. Przypisy mają mieć taką samą wielkość czcionki i interlinię, jak tekst główny. 

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

musi być konsekwentny i wykonany według następującego wzoru: konsekwentny zapis: inicjał 

imienia i nazwisko, 

a) wyróżnienie tytułów publikacji  kursywą, 

b) podawanie nazw czasopism w cudzysłowie, 

c) nieuwzględnianie nazw wydawnictw, 

d) konsekwentne uzupełnienie nazwisk tłumaczy, 

e) stosowanie jednego systemu skrótów: polskich (tamże, tenże, taż, ciż) lub łacińskich (ibidem  

– ibid. – jak wyżej, tamże; idem – id. – tenże, eadem –  ead. taż/tejże; iidem – ciż). Poza tym: 

– przypisy odnoszące się do publikacji jednego lub kilku autorów muszą zawierać w opisie 

następujące elementy: autor (autorzy), tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wydania, stronę; 

np.: M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980, s. 38., 

– przypisy dotyczące prac zbiorowych powinny zawierać: autora opracowania; tytuł tego 

opracowania (kursywą); tytuł książki, w której zostało ono zamieszczone, poprzedzone 

zapisem: „w:”; inicjał imienia i nazwisko redaktora  lub tego, kto ją opracował (najlepiej 

zastosować zapis, który pozwoli pozostawić nazwisko redaktora/autora opracowania pracy  

w mianowniku tj. red. a nie pod red.); miejsce i rok wydania, stronę, np.: B. Woynarowska, 

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w: Edukacja 

zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych, red. B. Woynarowska, Kielce 2012, s. 128., 

– przypisy odnoszące się do czasopism naukowych powinny zawierać: inicjał imienia  

i nazwisko autora, tytuł artykułu (zapisany kursywą), tytuł czasopisma (zapisany  

w cudzysłowie) ew. rocznik, rok publikacji, kolejny tom (ew. numer, zeszyt), stronę,  

np.: Z. Żukowska, Pedagogiczne kształcenie kadr wychowania zdrowotnego, „Wychowanie 

Fizyczne i Zdrowotne” 1992, t. 1, s. 9., 

– przypisy, które odnoszą się do prasy, powinny zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, 

tytuł artykułu (kursywą), tytuł gazety ujęty w cudzysłów, datę publikacji (w odniesieniu do 

dzienników i tygodników: rok, numer, dzień, miesiąc [zapisany słownie]; w odniesieniu  

do miesięczników i kwartalników: rok, miesiąc, kolejny numer); numer strony opcjonalnie, 
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– w przypadku przywoływania w przypisach drugi raz (i kolejne) pracy już uprzednio 

występującej w tekście, należy stosować następujący zapis: inicjał imienia i nazwisko autora, 

skrót tytułu (bez zastosowania wielokropka) pisany kursywą, numer strony, 

– w przypadku przytaczania w następujących po sobie kolejnych przypisach tej samej pozycji 

bibliograficznej należy zastosować skrót: Tamże lub ibidem, 

– w przypadku korzystania z zasobów Internetu lub publikacji wydanych na płycie CD 

stosujemy następujące zapisy: 

a) portal internetowy: Pełna nazwa portalu [typ nośnika], dokładny adres, [data dostępu], np.: 

       Wirtualna historia książek i bibliotek, http://www.ap.krakow.pl , [dostęp: 13 lutego 2004]., 

b) artykuł internetowy z czasopisma: autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, [typ nośnika], rok, 

nr, dokładny adres, [data dostępu], np.: 

        Borek P., Literatura staropolska w Internecie, „Konspekt” 2001, nr 7, 

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt [dostęp: 12 lutego 2004], 

c) opis internetowy publikacji: autor/redaktor, tytuł, [typ nośnika], miejsce i rok wydania, 

dokładny adres, [data dostępu], np.: 

        Klincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Warszawa 2008, 

        http://otworzksiazke.pl/ksiazka/polska_innowacyjnosc_analiza_biblio metryczna 

[dostęp: 10 stycznia 2011], 

d) wydawnictwo zwarte na płycie CD: autor, tytuł, [typ nośnika], rok wydania, np.: Kopaliński 

W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD- ROM], 1998., 

–  bibliografia powinna zawierać całość literatury, uwzględnionej w przypisach, 

–  bibliografię należy sporządzić w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów 

poszczególnych pozycji, a w przypadku prac zbiorowych – według tytułów. Dla kilku 

publikacji jednego autora stosuje się zapis w układzie alfabetycznym  –  według tytułów prac. 

Poszczególne elementy zapisu oddziela się przecinkami. Zapisy należy wykonywać zgodnie  

z zasadami podanymi w pkt. 1. 

 

Szczegółowe wymogi edytorskie wydawnictwa UJK znajdują się na stronie: 

http://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/2015/01/instrukcja_wydawnicza.pdf 


