
 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA TEKSTU DO DRUKU 
 

1. Redakcja przyjmuje oryginalne artykuły naukowe o objętości od 25 000 do 42 
000 znaków ze spacjami. Wymagania co do objętości tekstu nie dotyczą 
polemik, glos, sprawozdań, recenzji, przy czym nie powinny one przekraczać 
objętości artykułu naukowego. 

2. Za publikację artykułu lub glosy na łamach kwartalnika „Radca Prawny. 
Zeszyty Naukowe” autor otrzymuje wynagrodzenie zgodne z zasadami 
obowiązującymi w chwili przyjęcia do druku.  

3. Tekst powinien mieć wyraźnie zaznaczony podział na podrozdziały, 
podsumowanie oraz przypisy. Fragmenty wewnętrzne tekstu nie powinny być 
pogrubione.  

4. Przesłany tekst powinien być w części merytorycznej wyjustowany.  
5. Glosa powinna również posiadać tytuł oraz mieć wyróżnioną zwięzłą tezę 

glosowanego orzeczenia. W przypadku, gdy tezę wyróżnił sam glosator, 
powinno zostać to zaznaczone w przypisie. Należy zaznaczyć, czy glosa ma 
charakter aprobujący, częściowo krytyczny, częściowo aprobujący czy 
krytyczny.   

6. Niedopuszczalne jest złożenie glosy w sprawie, w której autor glosy brał udział.  
7. Do artykułu należy dołączyć: 

a. streszczenie w języku polskim i angielskim, poprzedzone tytułem w 
języku polskim oraz w języku angielskim – o objętości do 1500 znaków 
ze spacjami (streszczenie nie powinno zawierać wyrażeń w metajęzyku 
– np. „autor stoi na stanowisku…”, „artykuł opisuje…”),  

b. słowa kluczowe – od 3 do 5 (w języku polskim i angielskim), 
c. wykaz literatury w układzie alfabetycznym (przywołaną w przypisach 

zgłoszonego tekstu) oraz orzecznictwa w układzie chronologicznym dla 
poszczególnych sądów i trybunałów, 

d. podanie źródła finansowania, jeśli niezbędne jest jego zaznaczenie (np. 
grant, stypendium). 

8. Autor powinien podać nr ORCID oraz afiliację (jeżeli istnieje taka możliwość). 
Autor może także podać adres poczty elektronicznej do kontaktu, który 
zostanie opublikowany.  
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WYMOGI REDAKCYJNE 
 
OGÓLNE  
 

1. Czcionka: 
a. tekst główny – Times New Roman 12 punktów, wyjustowany; 
b. tekst przypisów - Times New Roman 10 punktów, wyjustowany; 
c. numery stron – Times New Roman 10 punktów, w prawym dolnym 

rogu. 
2. Zwroty w języku obcym zaznaczyć kursywą. 
3. Stosować pełne imiona w całym tekście głównym (w przypisach inicjały); nie 

należy dodawać spacji między inicjałami.  
4. Cytowane fragmenty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy) 

 
PRZYPISY 

 
1. Jednolite w całym tekście. 
2. Przypis należy stawiać przed kropką kończącą zdanie lub w innym 

odpowiednim miejscu w zdaniu. Nie należy stawiać przypisu po kropce 
kończącej zdanie. 

3. Przypis należy rozpoczynać zawsze wielką literą. Kropka na końcu każdego 
przypisu. 

4. Jeżeli źródło wskazane w przypisie jest przywoływane poglądowo, wówczas 
należy poprzedzić przywołanie skrótem „Zob.”. Jeśli przywoływane jest 
porównawczo lub polemicznie, wówczas należy zastosować skrót „Por.”. W 
przypadku wiernego przywołania (cytowania), przypisu nie należy 
poprzedzać wskazanymi skrótami.  

5. W przypadku publikacji obcojęzycznej w alfabecie innym niż łaciński należy 
podać tytuł transkrybowany na alfabet łaciński, a w nawiasie obok zamieścić 
tytuł w alfabecie oryginalnym. 

6. Przypisy literaturowe:  
a. MONOGRAFIE: inicjał imienia autora; podwójne inicjały bez spacji 

(M.J. Nowak); nazwisko; tytuł kursywą (bez cudzysłowu), miejsce i rok 
wydania; numer strony: 

 
Ł. Kobroń-Gąsiorowska, Modele ochrony whistleblowera (sygnalisty), Warszawa 2022, s. 
77. 

 
b. ROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ: kolejność elementów jak przy 

monografiach, [w:] w nawiasie kwadratowym: 
 
E. Gruza, Instytucje specjalistyczne jako podmiot opiniujący, [w:] Oblicza współczesnej 
kryminalistyki. Księga jubileuszowa profesora Huberta Kołeckiego, red. E. Gruza, Warszawa 
2013, s. 100. 
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L. Staniszewska, Postępowania administracyjne w sprawie nakładania administracyjnych kar 
pieniężnych, [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom IV. Postępowania 
autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, red. A. Matan, Warszawa 2021, 
s. 773. 
 

c. SYGNALIZACJA AUTORSTWA W MONOGRAFII 
WIELOAUTORSKIEJ (KOMENTARZU): kolejność elementów jak przy 
rozdziale w pracy zbiorowej: 
 

T. Demendecki, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów 
nowelizacji 2019, red. A. Jakubecki, Warszawa 2019, s. 56. 
 
A. Sypnicki, Art. 7, [w:] Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, red. A. Jakubowski, 
Warszawa 2019, s. 121. 
 

 
d. CZASOPISMA: nazwa czasopisma w cudzysłowie, następnie rok i 

oznaczenie numeru/zeszytu/tomu, strona; nie stosujemy skrótów 
czasopism, np. 

 
W. Radecki, Koncepcja odpowiedzialności prawnej w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2001, nr 3, s. 17. 
 
M. Wilejczyk, O szkodliwości wysokich kar umownych, „Państwo i Prawo” 2022, nr 1, s. 
27-32. 
 
G. Heleniak, E. Talma-Pogrzebska, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 10 listopada 2020 r. (sygn. akt II GSK 833/20), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa 
Administracyjnego” 2021, nr 5, s. 172-173. 
 
A. Orzeł, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, 
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 6, poz. 56, s. 858-865. 
 

e. POZYCJE (KOMENTARZE, ARTYKUŁY) Z LEXA I LEGALISA: 
zasady jak powyżej; jeśli nie jest znane miejsce wydania, to pomijamy 
tę pozycję; jeśli nie jesteśmy w stanie podać numeru strony, należy 
podać możliwie dokładne odesłanie do rozdziału, podrozdziału, 
punktu, numeru tezy, numeru bocznego, np.: 

 
 
M. Kuliński, Prawa autorskie w budownictwie, [w:] Bezpieczeństwo umów w procesie 
budowlanym, red. M. Kuliński, 2016, Legalis, podrozdział 1. 
 
K. Rokicka-Murszewska, [w:] Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, red. A. 
Jakubowski, Warszawa 2019, Legalis, komentarz do art. 2, Nb 3. 
 



 

4 
 

M. Wałachowska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna 
(art. 353-534), red. M. Fras, M. Habdas, 2018, LEX/el, komentarz do art. 449, pkt 3. 
 

f. AKTY PRAWNE:  
 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166).  
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 
2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków 
mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz. U. poz. 1088). 
 
Uchwała nr XXXVIII/288/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w 
sprawie: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ujanowicach 
(Dz.Urz.Woj.Małop. z 2022 r. poz. 4510). 
 

g. ORZECZENIA: określenie formy orzeczenia, data, sygnatura (bez 
stosowania skrótu „sygn.”), miejsce publikacji; w przypadku uchwał 
można dodać w nawiasie wskazanie, w jakim składzie uchwała została 
wydana. 

 
Wyrok TK z dnia 18 maja 2005 r., K 16/04, OTK 2005, seria A, nr 5, poz. 51. 

Uchwała (3 sędziów) SN z dnia 28 maja 2021 r., OSNC 2021, nr 11, poz. 72. 

Uchwała (pełnego składu) NSA z dnia 26 października 2009 r., I OPS 10/09, 
ONSAiWSA 2010, nr 1, poz. 1. 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 października 2019 r., II SA/Gl 803/19, LEX nr 
2734899. 

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2019 r., II SA/Bd 1262/19, CBOSA. 

Wyrok ETPCz z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Potomska i Potomski przeciwko 
Polsce, skarga nr 33949/05, LEX nr 784737, z glosą D. Sześciło, „Samorząd 
Terytorialny” 2011, nr 9, s. 81-83. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2009 r., WN.I.-
6.0912-3/2009, Dz.Urz.Woj.Wlkp. 2009, nr 153, poz. 2647. 

 
h. ŹRÓDŁA INTERNETOWE: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł 

artykułu, datę publikacji (jeśli to możliwe do określenia); link (bez 
hiperłącza), data dostępu, np. 

 
J. Parafianowicz, Banan w teczce – blichtr u prawników, 1.08.2021 r., 
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https://www.rp.pl/opinie-prawne/art16892101-joanna-parafianowicz-banan-w-
teczce-blichtr-u-prawnikow, dostęp: 15.07.2022 r. 
 
Ł. Staszewski, Protesty społeczne po decyzji ws. aborcji. RPO przypomina rządzącym 
standardy zgromadzeń spontanicznych, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/protesty-
po-decyzji-aborcji-rpo-przypomina-rzadzacym-standardy, dostęp: 15.07.2022 r. 
  
SKRACANIE PRZYPISÓW I SKRÓTY 
 

1. Stosujemy skróty ibidem, idem, eadem, passim (kursywą), np. 
 

a. Ibidem, s. 373. 
b. W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 

2018, passim. 
 

2. Nie stosujemy skrótu op. cit. Skrót tytułu podawać z wielokropkiem, np. 

c. Ł. Kobroń-Gąsiorowska, Modele ochrony…, s. 36. 

 
3. Stosować skróty ustaw w formacie następującym: k.p.a., k.c., k.p.c., k.k., 

u.p.z.p., u.p.e.a. itd. 
4. Nie należy stosować skrótu „i n.”. 

 
Bibliografia 
 

1. Wykaz wykorzystanej literatury umieszczamy na końcu tekstu (bez aktów 
prawnych, orzecznictwa, innych dokumentów). 

2. Każda pozycja zakończona kropką. 
3. Nie należy podawać numerów stron.  
4. Kolejność – alfabetyczna według nazwiska, np. 

 
Kobroń-Gąsiorowska Ł., Modele ochrony whistleblowera (sygnalisty), Warszawa 2022. 
Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019. 
Łaguna Ł., Status prawny sygnalisty na gruncie dyrektywy 2019/1937, [w:] Ochrona 
sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości, red. B. Baran, M. 
Ożóg, Warszawa 2021. 
Małysa-Sulińska K., Dobre sąsiedztwo jako przesłanka wydania decyzji o warunkach 
zabudowy, „Casus” 2009/1. 
 

5. W przypadku wykazu orzeczeń, należy je podawać w kolejności alfabetycznej 
dla poszczególnych sądów i trybunałów, poczynając od trybunałów 
zagranicznych, przez TK, SN, NSA, WSA, SA, SO, SR, orzeczenia organów 
administracji. 

 


