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Wymogi dotyczące publikacji 

 

Konferencja „Funkcjonowanie państwa w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny” 

 

 
Termin nadsyłania materiałów – do 15 grudnia 2021 roku 

 

 
Przyjmowane do publikacji będą teksty w języku polskim obejmujące zagadnienia 

mieszczące się w tematyce poruszanej na konferencji.  

Objętość tekstu –  od 20.000 do 40.000 znaków (ze spacjami).  

Do tekstu proszę załączyć:  

– krótkie streszczenie w języku polskim (do 500 znaków),  

– krótkie streszczenie w języku angielskim (do 500 znaków), 

– po pięć słów kluczowych w języku polskim i angielskim, 

– krótki biogram autora. 

 

Materiały proszę przesyłać do: 

dr Piotr Hac 

e-mail: p.hac@pracownik.akademia.mil.pl 

tel. 602 379 728 

 

dr Justyna Kurek 

e-mail: j.kurek@akademia.mil.pl 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów przesłanych do druku. 
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Standardy edytorskie:  

 

1. Wymagania techniczne 

 

Tekst należy napisać przy użyciu programu MS Word (format .doc lub .docx). 

 

Formatowanie tekstu: 

  
 marginesy: górny i dolny – 2,5 cm, wewnętrzny – 3 cm, zewnętrzny – 1,5 cm 

 
 

 tekst główny: Times New Roman 12 pkt, odstęp 1,5; tekst wyjustowany; wcięcie 

akapitowe 0,5 cm; pierwszy akapit pod tytułem Rozdziału lub podrozdziału  

bez wcięcia; bez dzielenia wyrazów (zarówno automatycznego, jak i ręcznego)  

  
 przypisy dolne: Times New Roman 10 pkt, odstęp 1,0; tekst wyjustowany;  

bez dzielenia wyrazów (zarówno automatycznego, jak i ręcznego)  

 
 

 tytuły Rozdziałów: Times New Roman 16 pkt, pogrubione, bez wcięcia akapitowego, 
wyrównane do lewej strony; Rozdziały numeruje się cyframi rzymskimi  

 
 tytuły podrozdziałów: Times New Roman 14 pkt, pogrubione, bez wcięcia 
akapitowego, wyrównane do lewej strony; podrozdziały numeruje się cyframi arabskimi  
 

 
 numeracja stron: numer strony umieszczony w stopce, na środku strony, Times New 
Roman 12 pkt  
 

 wyróżnienia w tekście: mogą pojawiać się w formie pogrubienia (nie podkreślenia), 
słowa obcojęzyczne – kursywą (nie dotyczy to nazw własnych, np. instytucji, 
organizacji, itp.) 

  
 ilustracje: wyśrodkowane; opatrzone kolejnymi numerami i podpisami  

  
 tabele i schematy: wyśrodkowane; opatrzone kolejnymi numerami i tytułami  

 
 

 wypunktowania: wcięcie 0,5 cm; podstawowym punktorem jest kropka, w przypadku 
wypunktowań dwupoziomowych na niższym poziomie stosuje się myślniki  
 

 Streszczenie Rozdziału po angielsku i po polsku: (ok. ¼ strony), Times New Roman 

10 pkt, odstęp 1,0; tekst wyjustowany; bez dzielenia wyrazów (zarówno 

automatycznego, jak i ręcznego)  

 

 Bibliografia: Times New Roman 10 pkt, odstęp 1,0; tekst wyjustowany; pierwszy 
wiersz bez wcięcia, dalsze na wcięciu 0,5 cm.  
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2. Cytowanie 
 

• Cytaty opatrzone cudzysłowem bez wyróżnienia kursywą 

 

• Cytaty z tekstów obcojęzycznych przetłumaczone na język polski z adnotacją  

w przypisie: Cyt. za: imię i nazwisko autora, tytuł dzieła, wydawnictwo, miejsce i rok 

wydania, numer strony; tłum. własne (np. J. Crawford, The International Law 

Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, 

Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 5; tłum. własne.) 

 

• Przywołania opracowań książkowych – wg schematu: imię i nazwisko autora książki, 

tytuł książki, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, s. (np. W. Góralczyk,  

S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. 14, Wydawnictwo 

Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011, s. 367.) 

 

• Jeżeli opracowanie jest obcojęzyczne – zachowujemy oryginalną pisownię,  

np. Washington (a nie Waszyngton) 

 

• Przywołania opracowań z prac zbiorowych – wg schematu: imię i nazwisko autora 

opracowania, tytuł opracowania, [w:] tytuł pracy zbiorowej, red. imię i nazwisko 

redaktora, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, s.  (np. M. Marcinko, Główne 

założenia międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, [w:] 

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, red. Z. Falkowski,  

M. Marcinko, Wydawnictwo Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 

2014, s. 36-38.) 

 

• Przywołania z gazet lub czasopism – wg schematu: imię i nazwisko autora  

artykułu, tytuł artykułu, „Tytuł Gazety lub Czasopisma” nr, data wydania, s. (np.  

L. Antonowicz, Powstanie i upadek państw jako podmiotów prawa 

międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2, 1969, s. 5). 

  

• Przywołania z aktów prawnych – wg schematu: Ustawa z dnia ………… r.  

o ……………………… (Dz. U. z …… r. Nr …., poz. …….), art. (np. Ustawa z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, 

poz. 83), art. 1 ust. 1; w wypadku nowelizacji: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), art. 32 ust. 1. 

W przypadku powoływania tego samego aktu kilkakrotnie w danym Rozdziale, przy 

pierwszym powołaniu należy zawrzeć w tekście głównym adnotację: (dalej jako: 

Konstytucja RP) (np. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(dalej jako: Konstytucja RP) 

 

• Przywołania z Internetu – wg schematu: imię i nazwisko autora tekstu (jeśli 

występuje),  tytuł opracowania <pełny adres wykorzystanej strony (usuwając 

hiperłącze)>; dostęp: data. (np. A. Gliszczyńska-Grabias, ETPC:antysemityzm 

naruszeniem istoty i ducha europejskiej konwencji <http://prawo.gazetaprawna. 

pl/artykuly/906977,etpc-antysemityzm-narusza-konwencje.html>; dostęp: 26 listopada 

2015 r.). W wypadku dokumentów: nazwa dokumentu bez kursywy <pełny adres 

wykorzystanej strony (usuwając hiperłącze)>; dostęp: data. (np. Oświadczenie 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/906977,etpc-antysemityzm-narusza-konwencje.html
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/906977,etpc-antysemityzm-narusza-konwencje.html
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Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Ukrainy, Nowy Jork, 12 lutego 2015r. 

<http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/ 18,2691,,2015,/>; dostęp: 27 lutego 2015 r.) 

 

• Przywołania pracy zbiorowej w całości – wg schematu: imię i nazwisko redaktora 

(red.), tytuł pracy zbiorowej, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, passim. (np.  

J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych – bilans i perspektywy, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, passim.) 

 

• Pierwszy odsyłacz do książki, artykułu lub opracowania powinien zawierać wszystkie 

elementy opisu bibliograficznego. W przypadku ponownego odwołania się do pozycji 

już opisanej, jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, należy 

zamiast pełnego opisu stosować oznaczenie: Ibidem, po którym następują numery 

stron (np. Ibidem, s. 5.). Jeżeli następujący bezpośrednio przypis jest odwołaniem do 

tej samej pozycji i tej samej strony, stosuje się zapis: 1 Ibidem, s. 5. 2 Ibidem.).  

W przypadku ponownego odwołania się do pozycji opisanej w jednym  

z wcześniejszych przypisów (niewystępującym bezpośrednio przed przypisem 

bieżącym), należy powtórzyć początkowe elementy opisu, tj. imię i nazwisko autora, 

op. cit., numer strony. (np. K. Kocot, K. Wolfke, op. cit., s. 5.).  Jeżeli odwołujemy się 

do więcej niż jednej publikacji tego samego autora, należy podać: imię i nazwisko 

autora, początek tytułu książki, artykułu lub opracowania..., numer strony. (np.  

J. Kranz,  Użycie siły…, s. 12). Stosując skróty, należy pamiętać o konsekwencji  

i stosować jeden rodzaj skrótów – łacińskie. Jeżeli następujące po sobie przypisy 

odnoszą się do pozycji tego samego autora, należy zastosować zamiast pełnego 

imienia i nazwiska autora skrót: Idem, tytuł dzieła, wydawnictwo, miejsce i rok 

wydania, numer strony. (np. 1 J. Kranz, Między wojną a pokojem: świat współczesny 

wobec użycia siły zbrojnej, [w:] Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. 

Dylematy prawa i polityki, red. J. Kranz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 

2009, s. 7.  
2 Idem, Użycie siły zbrojnej a odpowiedzialność międzynarodowoprawna w świetle 

najnowszego orzecznictwa MTS, [w:] Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa 

prof. Renaty Szafarz, red. J. Menkes, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2007, 

s. 3.) 

 

• Przy kolejnych powołaniach stosuje się konsekwentnie łacińskie sformułowania  

i skróty, np. ibidem, op. cit., idem, passim)  

• Times New Roman 10 pkt 

• Interlinia pojedyncza 

• Każdy przypis jest zakończony kropką. 

 

3. Bibliografia 

 
Bibliografia powinna obejmować najważniejsze pozycje literatury przedmiotu i być 
zamieszczona na końcu Rozdziału lub gdy Autor opracowuje Część na końcu danej 
Części.  
 

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/%2018,2691,,2015,/
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• Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów 

poszczególnych pozycji, a w przypadku prac zbiorowych powoływanych w całości 

według nazwiska redaktora (np. Symonides J. (red.), Organizacja Narodów 

Zjednoczonych – bilans i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 

2006.). Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami. Każda pozycja powinna 

zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła, a w wypadku pracy 

zbiorowej dodatkowo inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania;  

w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) – również tytuł 

dzieła, z którego pochodzi. 

 

• Pozycji bibliograficznych nie numerujemy 

 

• Pozycje bibliograficzne nie zawierają stron  

 

• Pozycje bibliograficzne należy przyporządkować do następujących sekcji:  

I. Literatura, II. Akty prawne, III. Orzecznictwo; uporządkowanie alfabetyczne 

sporządza się oddzielnie dla każdej sekcji 

 

• Każda pozycja bibliograficzna jest zakończona kropką 

 

• Przykładowa Bibliografia dla Rozdziału lub Części: 

 

 

Bibliografia 
 

I. Literatura 

 

Antonowicz L., Powstanie i upadek państw jako podmiotów prawa międzynarodowego, „Sprawy 

Międzynarodowe” nr 2, 1969. 

Antonowicz L., Samostanowienia narodów jako zasada prawa międzynarodowego, „Annales UMCS” nr 43, 

1996. 

Antonowicz L., Uznanie przez Polskę państw postradzieckich (kilka uwag ze stanowiska prawa 

międzynarodowego), [w:] Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, red. J. 

Menkes, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2007. 

Bieleń S., Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR i 

Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2004. 

Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 

1998. 

Crawford J., The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and 

Commentaries, Cambridge University Press, Cambridge 2002. 

Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupełnienie i 

red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2003. 

 

II. Akty prawne 

 

A/RES/36/226(A+B) z 17 grudnia 1981 r. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol= 

A/RES/36/226>; dostęp: 10 kwietnia 2015 r. 

Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1 sierpnia 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 1, 

poz. 1, załącznik). 

Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z 22 listopada 1969 r. 

 

III. Orzecznictwo 
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Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, 22 July 

2010, International Court of Justice 2010, No. 141 <http://www.icj-cij.org/docket/files/141/ 

16010.pdf>;  dostęp: 31 maja 2015 r.  

Factory at Chorzów, Germany v Poland, (Merits) Judgment of 13 September 1928  <http://www.icjcij. 

org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond _Arret.pdf>; dostęp: 11 czerwca 2015 r. 

 

 

 

http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16010.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16010.pdf

