
Podstawowe zasady edycji prac dyplomowych 
w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego 

 

1.1.1.1. Pierwsze powołanie siPierwsze powołanie siPierwsze powołanie siPierwsze powołanie się na dany akt prawny w tekście pracyę na dany akt prawny w tekście pracyę na dany akt prawny w tekście pracyę na dany akt prawny w tekście pracy    

 
    

WWWWprowadzamy prowadzamy prowadzamy prowadzamy skróty skróty skróty skróty jeśli w pracy kilkakrotnie powołujemy się na dany jeśli w pracy kilkakrotnie powołujemy się na dany jeśli w pracy kilkakrotnie powołujemy się na dany jeśli w pracy kilkakrotnie powołujemy się na dany 
akt prawny. Wtedy pakt prawny. Wtedy pakt prawny. Wtedy pakt prawny. Wtedy przy kaŜdym kolejnym przy kaŜdym kolejnym przy kaŜdym kolejnym przy kaŜdym kolejnym powołaniu się na owołaniu się na owołaniu się na owołaniu się na ten ten ten ten akt akt akt akt 
stosujemy stosujemy stosujemy stosujemy wyłącznie skrótwyłącznie skrótwyłącznie skrótwyłącznie skrót    iiii    nie podajemy metryki aktunie podajemy metryki aktunie podajemy metryki aktunie podajemy metryki aktu    

Artykuł 4 ust. 1 u.s.d.g. stanowi, Ŝe … 
    

2.2.2.2. Nie zaczynamy zdania od skrótuNie zaczynamy zdania od skrótuNie zaczynamy zdania od skrótuNie zaczynamy zdania od skrótu    
źleźleźleźle    

Art. 6 u.s.d.g. stanowi, Ŝe.. 

C. Kosikowski stoi na stanowisku, Ŝe… 
dobrzedobrzedobrzedobrze    

Artykuł 6 u.s.d.g. stanowi, Ŝe.. 

Zdaniem C. Kosikowskiego… 
    

3.3.3.3. Podawać pełny adres internetowy dokumentuPodawać pełny adres internetowy dokumentuPodawać pełny adres internetowy dokumentuPodawać pełny adres internetowy dokumentu    
źleźleźleźle    

http://nik.gov.pl/ 
dobrzedobrzedobrzedobrze    

http://nik.gov.pl/docs/2009064.pdf 
    

4.4.4.4. Usuwamy hiperłącza ze źródeł internetowychUsuwamy hiperłącza ze źródeł internetowychUsuwamy hiperłącza ze źródeł internetowychUsuwamy hiperłącza ze źródeł internetowych    
    źleźleźleźle    

http://nik.gov.pl/docs/2009064.pdf 
dobrzedobrzedobrzedobrze    

http://nik.gov.pl/docs/2009064.pdf 
    

5.5.5.5. Przy źródłach internetowych podawać takŜe datę dostępu (dokuPrzy źródłach internetowych podawać takŜe datę dostępu (dokuPrzy źródłach internetowych podawać takŜe datę dostępu (dokuPrzy źródłach internetowych podawać takŜe datę dostępu (dokumenty menty menty menty 
mogą być po pewnym czasie mogą być po pewnym czasie mogą być po pewnym czasie mogą być po pewnym czasie usunięte ze strony). Proponowany wzórusunięte ze strony). Proponowany wzórusunięte ze strony). Proponowany wzórusunięte ze strony). Proponowany wzór    
    

NajwyŜsza Izba Kontroli. Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, 

Informacja o wynikach kontroli wydawania zezwoleń na budowę połączeń dróg publicznych z 

obiektami działalności gospodarczej i ich realizacji [online: 

http://nik.gov.pl/docs/2009064.pdf, dostęp: 15 maja 2009 r.]. 
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6.6.6.6. W pracy musi być wykorzystanyW pracy musi być wykorzystanyW pracy musi być wykorzystanyW pracy musi być wykorzystany    aktualny stan prawny (sprawdzić czy aktualny stan prawny (sprawdzić czy aktualny stan prawny (sprawdzić czy aktualny stan prawny (sprawdzić czy 
wprowadzanowprowadzanowprowadzanowprowadzano    zmiany, czy zmiany, czy zmiany, czy zmiany, czy publikowanopublikowanopublikowanopublikowano    tekst jednolity)tekst jednolity)tekst jednolity)tekst jednolity)    
źleźleźleźle    

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, 

poz. 1807). 
ddddobrzeobrzeobrzeobrze    

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn.: Dz.U. z 2007 r. 

Nr 155, poz. 1095 ze zm.). 

 

7.7.7.7. WWWW    tytułachtytułachtytułachtytułach    (pracy, rozdziałów, podrozdziałów) nie stosujemy kropek(pracy, rozdziałów, podrozdziałów) nie stosujemy kropek(pracy, rozdziałów, podrozdziałów) nie stosujemy kropek(pracy, rozdziałów, podrozdziałów) nie stosujemy kropek    

    
8.8.8.8. KaŜdy przypis KaŜdy przypis KaŜdy przypis KaŜdy przypis rozpocząć z duŜej litery oraz rozpocząć z duŜej litery oraz rozpocząć z duŜej litery oraz rozpocząć z duŜej litery oraz zakończyć kropkązakończyć kropkązakończyć kropkązakończyć kropką    

źleźleźleźle    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    

    
    

9.9.9.9. Podawać Podawać Podawać Podawać w przypisach numer w przypisach numer w przypisach numer w przypisach numer strony strony strony strony wykorzystywanej pozycjiwykorzystywanej pozycjiwykorzystywanej pozycjiwykorzystywanej pozycji    
źleźleźleźle    

    
dobdobdobdobrzerzerzerze    
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10.10.10.10. Albo podajemy wAlbo podajemy wAlbo podajemy wAlbo podajemy wydawnictwydawnictwydawnictwydawnictwoooo    przy kaŜdej pozycji, albo nigdzieprzy kaŜdej pozycji, albo nigdzieprzy kaŜdej pozycji, albo nigdzieprzy kaŜdej pozycji, albo nigdzie. . . . 
Niedopuszczalne podawanie wydawnictwa tylko dla wybranych pozycji Niedopuszczalne podawanie wydawnictwa tylko dla wybranych pozycji Niedopuszczalne podawanie wydawnictwa tylko dla wybranych pozycji Niedopuszczalne podawanie wydawnictwa tylko dla wybranych pozycji 
bibliograficznychbibliograficznychbibliograficznychbibliograficznych    

źleźleźleźle    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    

    
    

11.11.11.11. Po miejscu wydania nie stosujemy skrótu „r.”Po miejscu wydania nie stosujemy skrótu „r.”Po miejscu wydania nie stosujemy skrótu „r.”Po miejscu wydania nie stosujemy skrótu „r.”    
źleźleźleźle    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    

    
    

12.12.12.12. TTTTytuły literaytuły literaytuły literaytuły literatury tury tury tury piszemy piszemy piszemy piszemy kursywąkursywąkursywąkursywą    
dobrzedobrzedobrzedobrze    

    
    

13.13.13.13. Ponumerować strony pracy. UPonumerować strony pracy. UPonumerować strony pracy. UPonumerować strony pracy. Ujednolicić czcionkę jednolicić czcionkę jednolicić czcionkę jednolicić czcionkę w całej pracy, w tym w w całej pracy, w tym w w całej pracy, w tym w w całej pracy, w tym w 
przypisach przypisach przypisach przypisach ((((jeden jeden jeden jeden rodzaj rodzaj rodzaj rodzaj [Times New Roman] [Times New Roman] [Times New Roman] [Times New Roman] i wielkośći wielkośći wielkośći wielkość[12][12][12][12]))))....    Interlinia Interlinia Interlinia Interlinia 
[1,5], interlinia w przypisach [1][1,5], interlinia w przypisach [1][1,5], interlinia w przypisach [1][1,5], interlinia w przypisach [1]. Ujednolicić w pracy odstępy między . Ujednolicić w pracy odstępy między . Ujednolicić w pracy odstępy między . Ujednolicić w pracy odstępy między 
akapitami (luakapitami (luakapitami (luakapitami (lub nie stosować tych odstępów)b nie stosować tych odstępów)b nie stosować tych odstępów)b nie stosować tych odstępów). . . .     
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14.14.14.14. W metryce aktu prawnego nie podajemy dnia publikacji, tylko rodzaj W metryce aktu prawnego nie podajemy dnia publikacji, tylko rodzaj W metryce aktu prawnego nie podajemy dnia publikacji, tylko rodzaj W metryce aktu prawnego nie podajemy dnia publikacji, tylko rodzaj 
publikatora (Dz.U., M.P.), publikatora (Dz.U., M.P.), publikatora (Dz.U., M.P.), publikatora (Dz.U., M.P.), rok wydania publikatora rok wydania publikatora rok wydania publikatora rok wydania publikatora (jeśli jest inny niŜ (jeśli jest inny niŜ (jeśli jest inny niŜ (jeśli jest inny niŜ 
rok uchwalenia aktu prawnego)rok uchwalenia aktu prawnego)rok uchwalenia aktu prawnego)rok uchwalenia aktu prawnego), numer publikatora, pozycję aktu , numer publikatora, pozycję aktu , numer publikatora, pozycję aktu , numer publikatora, pozycję aktu 
prawnegoprawnegoprawnegoprawnego    

źlźlźlźleeee    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    

    
    
    

15.15.15.15. Wyjustować tekstWyjustować tekstWyjustować tekstWyjustować tekst    pracypracypracypracy    
źleźleźleźle    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    
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16.16.16.16. Stosować skróty Stosować skróty Stosować skróty Stosować skróty iiiibidem i bidem i bidem i bidem i op.cit.op.cit.op.cit.op.cit.    
źleźleźleźle    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    

    
źleźleźleźle    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    

    
    

17.17.17.17. Metryka aktu prawnego oraz sygnatura akt orzeczenia do przypisuMetryka aktu prawnego oraz sygnatura akt orzeczenia do przypisuMetryka aktu prawnego oraz sygnatura akt orzeczenia do przypisuMetryka aktu prawnego oraz sygnatura akt orzeczenia do przypisu    
źleźleźleźle    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    

    
    

18.18.18.18. W przypisach stosujemy tylko inicjały imioW przypisach stosujemy tylko inicjały imioW przypisach stosujemy tylko inicjały imioW przypisach stosujemy tylko inicjały imion (nie podajemy całych imion), n (nie podajemy całych imion), n (nie podajemy całych imion), n (nie podajemy całych imion), 
najpierw podajemy inicjał/y imienia/imion a następnie nazwiskonajpierw podajemy inicjał/y imienia/imion a następnie nazwiskonajpierw podajemy inicjał/y imienia/imion a następnie nazwiskonajpierw podajemy inicjał/y imienia/imion a następnie nazwisko    

źleźleźleźle    

    
źleźleźleźle    

    
dobrzedobrzedobrzedobrze    
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19.19.19.19. Prace Prace Prace Prace jednego autora, jednego autora, jednego autora, jednego autora, zbiorowe pod redakcją, artykuły zbiorowe pod redakcją, artykuły zbiorowe pod redakcją, artykuły zbiorowe pod redakcją, artykuły z z z z czasopismczasopismczasopismczasopism    lub lub lub lub 
gazet gazet gazet gazet jak niŜejjak niŜejjak niŜejjak niŜej 

Praca jednego autoraPraca jednego autoraPraca jednego autoraPraca jednego autora    

 

M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989. 

 
Cyt. artykuł z pracy pod redakcjąCyt. artykuł z pracy pod redakcjąCyt. artykuł z pracy pod redakcjąCyt. artykuł z pracy pod redakcją    

 

D. Dziawgo, Indywidualni inwestorzy na międzynarodowym rynku kapitałowym [w:] Rynek 

finansowy. Instytucje, strategie, instrumenty, (red.) P. Karpuś, Lublin 2003. 

 
Cyt. cała praca podCyt. cała praca podCyt. cała praca podCyt. cała praca pod    redakcjąredakcjąredakcjąredakcją    

 

Hedging i nowoczesne usługi finansowe, (red.) A. Janc, Poznań 2001. 

 
Artykuł w czasopiśmieArtykuł w czasopiśmieArtykuł w czasopiśmieArtykuł w czasopiśmie    

 

M. Bączyk, Skutki prawne nieujawnienia pełnomocnictwa, PiP 1975, z. 7, s. 1–6. 

M. Bączyk, Czy polskiej praktyce bankowej potrzebna jest umowa rachunku bieŜącego 

(kontokorrentu)?, PB 1998, nr 3, s. 7–10. 

 
(podajemy skrót nazwy czasopisma, jeśli w pracy znajduje się wykaz skrótów, w którym jest on 
uwzględniony, jeśli nie – podajemy całą nazwę (chyba Ŝe jest to ogólnie przyjęty i stosowany skrót) 
 

Artykuł w gArtykuł w gArtykuł w gArtykuł w gazecieazecieazecieazecie    

 

M. Jaremko, T. Kucharski, Jak maklerzy inwestorów wykiwali, GW, nr 237, 10 X 2000 r. 

 
PracaPracaPracaPraca    z z z z kilkomakilkomakilkomakilkoma    miejscamimiejscamimiejscamimiejscami    wydaniawydaniawydaniawydania    

 

N. S. Poser, Broker-Dealer Law and Regulation, Boston–New York–Toronto–London 1995. 

 
PracaPracaPracaPraca    obcojęzycznaobcojęzycznaobcojęzycznaobcojęzyczna    w w w w czasopiśmieczasopiśmieczasopiśmieczasopiśmie    

 

B. Lev, Knowledge management: Fad or need?, Research Technology Management, 

Vol. (lub No.) 32, p. 33–37. 
    
    

20.20.20.20. Podawać źródła z których korzystamy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w Podawać źródła z których korzystamy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w Podawać źródła z których korzystamy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w Podawać źródła z których korzystamy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w 
której przez kilka stron nie ma Ŝadnego przypisu źródłowegoktórej przez kilka stron nie ma Ŝadnego przypisu źródłowegoktórej przez kilka stron nie ma Ŝadnego przypisu źródłowegoktórej przez kilka stron nie ma Ŝadnego przypisu źródłowego    

    
21.21.21.21. Akty prawne w bibliografiiAkty prawne w bibliografiiAkty prawne w bibliografiiAkty prawne w bibliografii    podajemy według hierarchii (Konstytucja, podajemy według hierarchii (Konstytucja, podajemy według hierarchii (Konstytucja, podajemy według hierarchii (Konstytucja, 

ustawy, akty wykonawcze) oraz chronologicznie (od najstarszych do ustawy, akty wykonawcze) oraz chronologicznie (od najstarszych do ustawy, akty wykonawcze) oraz chronologicznie (od najstarszych do ustawy, akty wykonawcze) oraz chronologicznie (od najstarszych do 
najnowszych)najnowszych)najnowszych)najnowszych)    

    
22. Wykaz literatury w bibliografii podajemy w kolejności alfabetycznejWykaz literatury w bibliografii podajemy w kolejności alfabetycznejWykaz literatury w bibliografii podajemy w kolejności alfabetycznejWykaz literatury w bibliografii podajemy w kolejności alfabetycznej    (wg (wg (wg (wg 

nazwisk)nazwisk)nazwisk)nazwisk) 


