
 

Warszawa, 11 kwietnia 2017 r. 

 

Zasady publikowania w „Temidium” w dziale „Prawo i praktyka” 

 

1. Do publikacji są przyjmowane materiały mające charakter oryginalnych opracowań 

z zakresu prawa (artykuły, glosy, przeglądy orzecznictwa i recenzje), nieopublikowane 

wcześniej w innym czasopiśmie. 

2. Materiały należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej redakcji „Temidium” 

wyłącznie w formie elektronicznej w programie Word. 

3. Prosimy, aby materiały były przygotowane zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi 

dla Autorów. 

4. Nadesłany materiał jest poddawany wstępnej ocenie redakcji „Temidium”, która 

może go odrzucić, w szczególności w przypadku niezachowania podstawowych zasad 

poprawności językowej. 

5. Następnie materiał jest poddawany ocenie merytorycznej oraz redakcyjnej, a później 

przekazany Autorowi z naniesionymi poprawkami i uwagami. 

6. Materiał zostaje poddany ostatecznemu opracowaniu redakcyjnemu i korekcie oraz 

przesłany Autorowi do akceptacji. 

  



 

Wskazówki redakcyjne dla Autorów 

I. Objętość nadsyłanych materiałów powinna wynosić w przypadku: 

- artykułów: od 18 000 do 35 000 znaków łącznie ze spacjami (w tym przypisy) 

- glos: do 18 000 znaków (jw.) 

- recenzji: do 8 000 znaków (jw.) 

II. Artykuł powinien być podzielony na mniejsze jednostki redakcyjne, najlepiej rozdzielone 

śródtytułami. 

III. Zasady edytorskie: 

- formatowanie tekstu: czcionka tekstu głównego: Times New Roman 12, interlinia 1,5; 

czcionka tekstu w przypisach: Times New Roman 10, interlinia 1,0 

- stosowanie przypisów dolnych 

- niestosowanie w tekście podkreśleń i spacji 

- zapisywanie cytatów w cudzysłowach (bez stosowania kursywy) 

- zapisywanie wyrazów obcojęzycznych kursywą, np. primo 

- zapisywanie dat: 25 października 2008 r. 

IV. Przykładowe formy stosowane w tekście głównym i przypisach: 

- orzeczenia Sądu Najwyższego:  

 postanowienie SN z 22 lipca 2014 r. (III SPP 123/14, LEX nr 1515457) albo  

 postanowienie SN z 17 listopada 2004 r. (III SPP 21/04, OSNP 2005 nr 5, poz. 

740) 

- orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: 

 wyrok TK z 10 lipca 2000 r. (SK 12/99, OTK ZU 2000 nr 5, poz. 143) 

- orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: 

 wyrok TSUE z 18 lipca 2007 r. w sprawie C-382/05, Komisja przeciwko Włochom 

- orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: 

 wyrok ETPCz z 15 lutego 2011 r. w sprawie Dyller przeciwko Polsce, skarga nr 

39842/05 

- tytuły aktów normatywnych: 

 ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej: „ustawa o r.pr.”) 

 ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: 

„k.p.c.”) 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 

grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 

wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (dalej: „rozporządzenie 

1215/2012”) 

- adresy publikacyjne: 

 Dz. U. z 2016 r. poz. 233, ze zm. 

 Dz. Urz. UE L 351 z 20.12.2012, s. 1 

V. Przykładowe formy stosowane w przypisach: 

- książka: 

 P. Sarnecki, System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

Warszawa 2002, s. 20 

- artykuł w pracy zbiorowej: 

 S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii 

Europejskiej, Warszawa 2004, s. 204 

- artykuł w czasopiśmie naukowym: 

 M. Mazur, Dostęp osób pozbawionych wolności do informacji publicznych, 

„Państwo i Prawo” 8/2016, s. 61 

- materiał źródłowy zamieszczony w Internecie: 

 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dostosowaniu-stron-internetowych-

do-potrzeb-osob-z-niepelnosprawnosciami.html [dostęp: 11.02.2017] 
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