
Wymogi dotyczące artykułów składanych do druku 

1.) Przed wysłaniem tekstu Autor powinien przesłać formularz zgłoszeniowy artykułu do druku 

– na adres redakcji: a.staron@cb.szczecin.pl -nie wymaga on podpisu Autora. 

Jednak po przyjęciu zgłoszenia tekstu przez redakcję – formularz, tym razem podpisany – 

należy zeskanować i przesłać na adres redakcji. Skan formularza należy przesłać najpóźniej 

razem z tekstem. 

2.) Artykuł zgłaszany do druku w czasopiśmie powinien mieć objętość minimum 0,5 arkusza 

wydawniczego, a więc około 20 000 znaków typograficznych (ze spacjami), włączając 

bibliografię. 

3.) Artykuł powinien być zapisany jako dokument tekstowy Word z rozszerzeniem .doc i 

wysłany drogą elektroniczną na adres: a.staron@cb.szczecin.pl . 

4.) Nazwa pliku powinna zawierać tytuł i numer czasopisma oraz nazwisko autora: np. Zeszyty 

Naukowe CB nr 10, Korpaczewska; 

5.) Tekst artykułu powinien być zapisany w formacie A4, czcionką Times New Roman 

następujących wielkościach i stylu: 

– tytuł – wyśrodkowany, czcionka 14, pogrubiona; 

– z lewej strony nad tytułem: imię i nazwisko autora oraz nazwa uczelni: czcionka 12; 

– tekst podstawowy – czcionka 12; 

– źródło – pod tabelą i wykresem – czcionka 10; 

– przypisy – u dołu każdej strony, czcionka 10; 

– marginesy – 2,5 cm z każdej strony; 

– wcięcie akapitu – 0,6 cm; 

– odstępy między znakami – standardowe; 

– odstępy między wierszami – 1,5; 

– tytuły utworów cytowanych w pracy – kursywa; 

– cytaty i tytuły czasopism – w cudzysłowach; 

– wydzielenie tekstu – za pomocą pogrubienia – nie stosujemy rozstrzelenia tekstu i 

podkreślenia; 

– wypunktowania i wyliczenia użyte w tekście powinny być jednolite dla całego 

materiału; 

– znaki diakrytyczne i czcionki, które nie występują w standardowej wersji Office 

Word należy dołączyć na osobnej płycie CD; 

6.) Przypisy oraz bibliografia powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami 

sformułowanymi w osobnym dokumencie zamieszczonym w tej zakładce, poniżej; 

7.) Tabele i wykresy włączone do materiału powinny być opracowane w programie MS Excel  z 

podaniem źródła – czcionką 10; 

8.) Ilustracje, zdjęcia, mapy itp. powinny być dostarczone w formie nadającej się do reprodukcji 

lub w formie plików graficznych JPG o rozdzielczości minimum 150 dpi; 
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9.) Czasopismo oczekuje od Autorów respektowania zasad rzetelności naukowej i sprzeciwia 

się praktykom nieujawniania nazwiska Autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie 

tekstu oraz przypisywania autorstwa lub współautorstwa osobie, której udział w powstaniu 

dzieła był znikomy lub nie miał miejsca. W przypadku wykrycia takich praktyk redakcja 

zastrzega sobie prawo do ich demaskowania włącznie z powiadomieniem odpowiednich 

podmiotów (uczelnie lub inne instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.); 

10.) Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych poprawek językowych bez 

powiadomienia Autorów. Wszelkie inne zmiany w tekście wymagać będą akceptacji Autora. 

11.) Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły. Po opublikowaniu 

artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma. 

Artykuły które nie spełniają powyższych wymogów – nie będą przyjmowane do druku; 

ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW i BIBLIOGRAFII 

na podstawie: 

Magdalena Karolak-Michalska, Marcin Stradowski, PODSTAWOWE ZASADY 

SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW I BIBLIOGRAFII MINIPORADNIK, Szkoła Wyższa im. 

Bogdana Jańskiego w Warszawie Wydział Nauk Społecznych 

http://www.janski.edu.pl/file/uploadFck/14012013 (09.09.2015) 

1. Książka jednego autora, cytowana po raz pierwszy: 

Przykład: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Politologiczne, 

Gdańsk 2006, s. 179. 

2. Książka wielu (do czterech) autorów, cytowana po raz pierwszy:  

Przykład: A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, 

Wydawnictwo Politologiczne, Gdańsk 2001, s. 78. 

3. Książka powyżej czterech autorów:  

Przykład: J. Nowak i in., Polityka, Warszawa 2013. 

4. Książka pisana przez wielu autorów, mająca redaktora lub redaktorów, cytowana 

po raz pierwszy:  

Przykład: T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy 

metodologii badań, ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 13-23. 

5. Ponowne cytowanie autora:                                                                                    

Przykład: A. Chodubski, Elementy…, op. cit., s. 34. 

http://www.janski.edu.pl/file/uploadFck/14012013


6. Artykuł znajdujący się w książce wydanej pod redakcją, cytowany po raz 

pierwszy:  

Przykład: A. Chodubski, Migracje i imigranci a współczesne przemiany europejskie, w: J. 

Balicki (red.), Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, PWN, Warszawa 2007, 

s. 38. 

7. Artykuł znajdujący się w książce wydanej pod redakcją, cytowany po raz kolejny:  

Przykład: A. Chodubski, Migracje…, op. cit., w: J. Balicki (red.), Integracja…, op. cit., s. 40. 

8. Artykuł zamieszczony w czasopiśmie, cytowany po raz pierwszy:  

Przykład: A. Chodubski, Elementy identyfikacji kulturowej Rosji, „Sprawy Polityczne” 2001, 

nr 3, s. 45. 

9. Artykuł zamieszczony w czasopiśmie, cytowany po raz kolejny:  

Przykład: A. Chodubski, Elementy…, op. cit., s. 36. 

10. Artykuł zamieszczony w Internecie, cytowany po raz pierwszy:  

Przykład: T. Olszański, Koniec kohabitacji na Ukrainie, 17.03.2010, http://www.osw.waw.pl 

(23.12.2011). 

11. Artykuł zamieszczony w Internecie, cytowany po raz kolejny: 

Przykład: T. Olszański, Koniec…, op. cit. 

12. Cytowanie tego samego autora następuje po sobie kiedy cytat pochodzi z tej samej 

strony:  

Ibidem 

13. Cytowanie tego samego autora następuje po sobie kiedy cytat pochodzi z innej 

strony:  

Przykład: Ibidem, s. 5. 

14. Wzbogacanie przypisu o inne treści: 

Przykład: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Politologiczne, 

Gdańsk 2006, s. 179; Por: T. Olszański, Koniec kohabitacji na Ukrainie, 17.03.2010, 

http://www.osw.waw.pl (dostęp: 23.12.2011). 

15. Przypis odsyłający:  

Przykład: Zob. P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wydawnictwo Politologiczne, Wrocław 

2006. 



16. Przypis dygresyjny 

Przykład: O końcu historii pisał Francis Fukuyama, który demokrację liberalną i gospodarkę 

wolnorynkową uznał za najlepszy z możliwych sposobów organizacji życia zbiorowego. Zob. 

F. Fukuyama, Koniec historii, Nasza Księgarnia, Warszawa 2011. 

17. Przypis polemiczny zwykły: 

Przykład: Por. P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wydawnictwo Politologiczne, Wrocław 

2006. 

18. Cytowanie pozycji za kimś:  

Przykład: T. Waśniewski, Analiza rentowności przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 2002, nr 

3, s. 12, cyt. za: W. Skoczylas, Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 22. 

19. Odniesienia do własnego tekstu: 

Przykład: Zob. Aneks I, s. 124 niniejszej pracy. 

20. W przypadku gdy nie posiadamy jakiejś informacji na temat tekstu stosujemy: 

b.m.w – brak miejsca wydania; b.r.w. – brak roku wydania; b.m.r.w. – brak miejsca i 

roku wydania itp.  

Przykład: J. Nowak, Polityka, b.m.w. 2013. 

21. Gdy cytujemy recenzję  

Przykład: M. Stradowski (rec.), J. Nowak, Polityka, Warszawa 2013, „Zarządzanie i edukacja” 

2013, nr 3, s. 15-22. 

Chyba że recenzja ma swój tytuł 

22. Wywiady: 

Przykład: M. Zięba (w rozmowie z Marcinem Stradowskim), Quo Vadis Europo?, „Biuletyn 

KAI” 2011, nr 7, s. 20. 

23. Dane statystyczne: 

Przykład: Dane za: W. Skoczylas, Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 22. 

24. Wszystkie tabele, rysunki, wykresy itp. muszą posiadać numerację i nazwę.  

Przykład: Rys. 1. Determinanty rozwoju lokalnego. 



25. Wszystkie tabele, rysunki, wykresy itp. muszą posiadać źródło pochodzenia 

danych, umieszczone bezpośrednio pod nimi.  

Przykład: Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Janusz, Ochrona praw mniejszości 

narodowych w Europie, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2011, s. 155. 

BIBLIOGRAFIA – kolejność z przykładowymi pozycjami 

Akty prawne i dokumenty  

Dokument Spotkania Kopenhaskiego w Sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE z 29.06.1990 roku, 

http://www.biuro.sejm.gov.pl (dostęp: 12.04.2009). 

Konstituciâ Rossijskoj Federacii ot 12.12.1993 g, http://www.kremlin.ru (dostęp: 27.09.2009). 

Monografie i opracowania  

Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, PWN, Wrocław 1997 

Białek T., Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja 

na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy, Difin, Warszawa 2008. 

Artykuły w czasopismach, publikacjach nieperiodycznych, na stronach www  

Andrusieczko P., Problemy narodowościowe na Ukrainie po rozpadzie ZSRR, „Przegląd 

Zachodni” 1998, nr 2. 

Antoszewski A., Instytucjonalne uwarunkowania rywalizacji politycznej w państwach 

poradzieckich, w: Bodio T. (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. 

Problemy metodologii badań, ASPRA-JR, Warszawa 2010. 

Babiński G., Możliwości wystąpienia konfliktów etnicznych w Europie Wschodniej, „Obóz” 

1993, nr 27. 

Bajor P., Stosunki ukraińsko-rosyjskie. Kryzys strategicznego partnerstwa, 

http://www.bbn.gov.pl (dostęp: 16.09.2009). 

Roczniki statystyczne i inne źródła danych statystycznych  

Report Subimitted by Ukraine Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework 

Convention For the Protection of National Minorities, ACFC/SR(1999)014I, Strasburg 1999. 

Rezul’taty Vyborov ot 26.03.2006 g, http://www.cvk.gov.ua (dostęp: 29.08.2010). 

Second Report Submitted by Ukraine Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework 

Convention For the Protection of National Minorities, ACFC/SR/II(2006)003, Strasburg 2006. 

Czasopisma i gazety  

„Polityka Wschodnia” 



„Sprawy Polityczne” 

„Studia Politologiczne” 

Strony internetowe  

Gosudarstvennyj Komitet Statistiki Ukrainy, http://www.ukrstat.gov.ua. 

Ośrodek Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl. 

Russkie na Ukraine, http://www.rus.in.ua. 

 


