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ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU 
Uprzejmie prosimy o: 

− używanie tej samej czcionki w całym artykule (Times New Roman), zarówno w tekście 
głównym (rozmiar 12), jak i w przypisach dolnych (rozmiar 10); 

− niedokonywanie żadnego formatowania tekstu, np. niestosowanie tzw. twardej spacji czy 
wymuszonego podziału wiersza (shift+enter); 

− niestosowanie tabulatora do tworzenia wcięć akapitowych; 
− dodawanie wszelkich zdjęć i grafik jako odrębnych plików; 
− tworzenie wykresów w edytorze tekstu bądź – jeżeli wykorzystano arkusz kalkulacyjny – 

dodawanie tego pliku (Excel); 
− stosowanie jedynie przypisów dolnych według numeracji ciągłej; 
− podawanie pełnych i poprawnych tytułów książek, czasopism i artykułów; 
− podawanie poprawnych inicjałów i nazwisk autorów. 

Nie jest wymagane: 
− tworzenie spisu treści; 
− ręczne aktualizowanie numerów stron w spisie treści. 

ZASADY TWORZENIA PRZYPISÓW 

1. Zasady ogólne tworzenia przypisów: 
− Stosujemy przypisy dolne według numeracji ciągłej. 
− Czcionka: Times New Roman, rozmiar: 10, interlinia: 1,0. 
− Akapit wyjustowujemy. 
− Jeżeli autor artykułu bądź książki jest nieznany (często dotyczy artykułów zamieszczanych 

w Internecie), przypis rozpoczynamy od tytułu. 

2. Przypis w przypadku książki powinien zawierać: 
− inicjał bądź inicjały imienia i nazwisko autora; 
− pełny tytuł wraz z podtytułem zapisany kursywą; 
− nazwę wydawnictwa; 
− rok i miejsce publikacji; 
− numer strony bądź numery stron. 

PRZYKŁADOWY PRZYPIS: 
* Z. Bauman, Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 15. 
* M. Kolczyński, M. Mazur, Broń masowego wrażenia. Kampania wyborcza 2007 r. w Polsce, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 329–330. 

3. Przypis w przypadku czasopisma powinien zawierać: 
− inicjał bądź inicjały imienia i nazwisko autora; 
− pełny tytuł artykułu wraz z podtytułem zapisany kursywą; 
− tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów; 
− rok wydania i numer czasopisma (w przypadku dzienników data dzienna); 
− numer strony bądź numery stron (niekoniecznie w przypadku dzienników czy tygodników). 
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PRZYKŁADOWY PRZYPIS: 
* J. Szacki, Komentarz na marginesie wyborów prezydenckich, „Przegląd Społeczny” 1996, nr 1–2, s. 2. 
* A. Walicki, Co pogrzebano wraz z „IV RP”, „Gazeta Świąteczna” z 26–27.01.2008. 

4. Przypis w przypadku zbioru artykułów w wydaniu zbiorowym powinien zawierać: 
− inicjał bądź inicjały imienia i nazwisko autora; 
− pełny tytuł artykułu wraz z podtytułem zapisany kursywą; 
− inicjał bądź inicjały imion i nazwisk autorów zbioru; 
− nazwę wydawnictwa; 
− rok i miejsce publikacji; 
− numer strony bądź numery stron. 

PRZYKŁADOWY PRZYPIS: 
* A Szajkowski, Prawa i obowiązki wspólników, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański (red.), 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 151–300, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, 
s. 339. 

5. Przypis w przypadku ustawy bądź rozporządzenia ministra powinien zawierać: 
− pełną nazwę aktu prawnego; 
− adres publikacyjny aktu prawnego. 

PRZYKŁADOWY PRZYPIS: 
* Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU 2002 nr 169, poz. 

1385 ze zm.). 
* Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wzoru specjalnego 

zezwolenia połowowego (DzU 2007 nr 5, poz. 630). 

6. Przypis odwołujący się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wyroków, orzeczeń 
i uchwał Sądu Najwyższego, wyroków sądów apelacyjnych, wyroków i uchwał Naczelnego 
Sądu Administracyjnego powinien zawierać: 
− pełną nazwę wyroku, orzeczenia czy uchwały; 
− sygnaturę akt; 
− adres publikacyjny wyroku, orzeczenia czy uchwały. 

PRZYKŁADOWY PRZYPIS: 
* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt K 46/07 (DzU 2008 nr 123, 

poz. 803). 
* Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1994 r., sygn. akt III ARN 18/94, OSNP 1994 nr 4, poz. 55. 

7. Przypis w przypadku tekstu opublikowanego w Internecie powinien zawierać: 
− inicjał bądź inicjały imienia i nazwisko autora; 
− pełny tytuł artykułu wraz z podtytułem zapisany kursywą; 
− datę dostępu, czyli datę pozyskania artykułu z Internetu; 
− protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), tj. link do artykułu. 

PRZYKŁADOWY PRZYPIS: 
* M. Dobosiewicz, Wakacje z dziadkami [dostęp: 14.12.2012]. Dostępny w Internecie: 

http://www.rodzina.senior.pl/88,0,Wakacje-z-dziadkami,1009.html. 
* Debata Kwaśniewski – Tusk minuta po minucie [dostęp: 12.11.2012]. Dostępny w Internecie: 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4580616.html. 
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8. Przypis odwołujący się do publikacji obcojęzycznej jednolitej powinien zawierać: 
− inicjał bądź inicjały imienia i nazwisko autora; 
− pełny tytuł artykułu wraz z podtytułem zapisany kursywą; 
− nazwę wydawnictwa; 
− rok i miejsce publikacji; 
− numer strony bądź numery stron. 

PRZYKŁADOWY PRZYPIS: 
* D.R. Heise, Causal Analysis, John Wiley & Sons, Inc., New York 1975, p. 27–33. 

9. Przypis odwołujący się do publikacji obcojęzycznej niejednolitej powinien zawierać: 
− inicjał bądź inicjały imienia i nazwisko autora; 
− pełny tytuł artykułu wraz z podtytułem zapisany kursywą; 
− inicjał bądź inicjały imion i nazwisk autorów zbioru; 
− nazwę wydawnictwa; 
− rok i miejsce publikacji; 
− numer strony bądź numery stron. 

PRZYKŁADOWY PRZYPIS: 
* K.F. Hays, Breaking out: Doing Sport Psychology with Performing Artists, [in:] M.B. Andersen (ed.), 

Doing Sport Psychology, Human Kinetics, Champaign 2000, p. 261–274. 

10. Przypis w przypadku czasopisma obcojęzycznego powinien zawierać: 
− inicjał bądź inicjały imienia i nazwisko autora; 
− pełny tytuł artykułu wraz z podtytułem zapisany kursywą; 
− tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów; 
− rok wydania i numer czasopisma; 
− numer strony bądź numery stron. 

PRZYKŁADOWY PRZYPIS: 
* E. Falaschetti, J. Laiho, P. Primatesta, S. Purdon, Prediction Equations for Normal and Low Lung 

Function from The Health Survey for England, „European Respiratory Journal” 2004, vol. 23, no. 3, p. 456–463. 

11. Przypis w przypadku publikacji obcojęzycznej w alfabecie innym niż łaciński powinien 
zawierać: 

• w transkrypcji na alfabet łaciński: 
− inicjał bądź inicjały imienia i nazwisko autora; 
− pełny tytuł wraz z podtytułem zapisany kursywą; 
− rok i miejsce publikacji (w przypadku książki); 
− tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów (w przypadku czasopisma); 
− rok wydania i numer czasopisma (w przypadku czasopisma); 
− numer strony bądź numery stron. 

• w nawiasie w alfabecie oryginalnym: 
− inicjał bądź inicjały imienia i nazwisko autora; 
− pełny tytuł wraz z podtytułem zapisany kursywą; 
− tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów (w przypadku czasopisma); 
− rok wydania i numer czasopisma (w przypadku czasopisma); 
− rok i miejsce publikacji (w przypadku książki). 

http://www.wydawnictwo.frel.pl/
http://www.wydawnictwo.frel.pl/
mailto:wydawnictwo@frel.pl
http://www.wydawnictwo.frel.pl/


 

 

Wydawnictwo Naukowe FREL wydawnictwo@frel.pl www.wydawnictwo.frel.pl str. 4 

PRZYKŁADOWY PRZYPIS: 
* O. Fryckyj, Konstitucyjne prawo Ukrainy, Kijiw 2002 (О. Фрицький, Конс-титуційне право Україні, 

Київ 2002), s. 443. 
* A. Seliwanow, Aspekty zakonotworczogo procesu ta ich widobrażjennia w riszenniach Konstitucyjnogo 

Sudu Ukrainy, „Prawo Ukrainy” 2004, nr 9 (Α. Селіванов, Аспекти законотворчогo процесу та їх 
відображення в рішеннях Конституційного Суду України, „Прaво України” 2004, № 9), s. 34. 
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