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1. Redakcja przyjmuje wyłącznie oryginalne prace wcześniej niepublikowane i nieprzeznaczone 
w całości ani w części do publikacji w innych wydawnictwach. Umieszczając w artykule 
fragmenty tekstów, rysunki, tabele – będące cudzą twórczością – autor jest zobowiązany do 
wskazania źródła zapożyczenia. Niepodanie źródła zapożyczenia jest naruszeniem praw 
autorskich, pociągającym dla autora artykułu skutki prawne. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o 
Prawie autorskim (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm., art. 34) dotyczy zaczerpnięć 
zarówno z dzieł polskich, jak i zagranicznych. Autor/autorzy ponosi/ponoszą pełną 
odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte w czasopiśmie zarówno w wypadku 
ghostwriting (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawniania swego 
udziału jako jednego z autorów), jak i w sytuacji honorary authorship (gdy udział autora jest 
znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji). Redakcja nie 
weryfikuje cytatów, danych bibliograficznych itp. 
 
2. Objętość artykułu powinna zawierać się w ramach 15–30 stron (30 000–60 000 znaków) – 
łącznie ze streszczeniem; objętość komentarzy, głosów polemicznych, prezentacji orzecznictwa, 
glos nie powinna przekraczać 20 stron (40 000 znaków); objętość sprawozdań i informacji nie 
powinna przekraczać 5 stron (10 000 znaków). 
 
3. Do artykułu należy dołączyć: 
– streszczenie poprzedzone tytułem w języku polskim oraz w języku angielskim – o objętości ok. 
1800–2000 znaków ze spacjami, a także słowa kluczowe – od 3 do 5 (w języku polskim i 
angielskim). Streszczenie oraz słowa kluczowe należy nadesłać w osobnym pliku ze wskazaniem 
autora. Za treść i poprawność streszczenia oraz dobór słów kluczowych bierze odpowiedzialność 
autor, 
– literaturę w układzie alfabetycznym (przywołaną w przypisach zgłoszonego tekstu). 
 
4. Wraz z przesłanym tekstem należy podać aktualny adres do korespondencji, adres poczty 
elektronicznej akademicki (bądź inny za swoją zgodą) oraz nr Orcid. W przypadku pracowników 
naukowych wymagane jest także podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej. 
 
5. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi maksymalnie 7 dni. Po upływie tego czasu 
przesłany tekst, po uwzględnieniu uwag recenzyjnych, będzie skierowany do publikacji 
wyłącznie z korektą redakcyjną. 
 
6. Autor przesyłający tekst do publikacji wyraża zgodę na jego umieszczenie w internetowej 
bazie AMUR i innych bazach, z którymi współpracuje Czasopismo. 
 
7. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych; autor powinien zachować dla siebie kopię 
tekstu. 


