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Załącznik nr 1 
 

§1 
Ogólne zasady dotyczące tekstu 

 
1. Czcionka: 

a) Times New Roman, Normal, 
b) rozmiar:  11, 
c) zwroty obcojęzyczne: kursywa (italic), 
d) zaznaczenie ważniejszych fragmentów/słów: bold, 

2. Odstępy i marginesy: 
a) odstępy między linijkami: 1.0 
b) ustawienia strony: standardowe (marginesy z góry, z dołu, z prawej i lewej strony na 

2,5cm). 
 

§ 2 
Cytaty 

 
1. W tekście powinien być umieszczony dwukropek, cudzysłów, cytowany fragment 
zakończony cudzysłowem albo cudzysłowem i kropką, jeśli to jest koniec zdania. 
2. Pomiędzy cytowanym tekstem a cudzysłowami nie umieszczamy spacji. 

 
§ 3 

Przypisy 
 

1. Przypis traktujemy jak zdanie (zaczynamy wielką literą, kończymy kropką). 
2. Przypisy dolne, numeracja ciągła. 
3. Czcionka: Times New Roman, rozmiar 10, odstępy między kolejnymi przypisami 1.0 
4. Przypis powinien zawierać: 

a) inicjał/ły  imienia i nazwisko autora: A. Rozum, 
b) pełny tytuł (wraz  z tomem, kursywa): Prawo cywilne, 
c) numer wydania (nie dotyczy wydania pierwszego): wyd. 8., 

       d)   miejsce i rok publikacji (ale bez „r.” ani „roku”): Warszawa 2006 
5. Jeżeli przypis bibliograficzny zaczerpnięty został z tego samego dzieła, co przypis 
bezpośrednio go poprzedzający, zamiast pełnego opisu stosuje się oznaczenie Ibidem 
 

§ 4 
Tytuł aktu normatywnego 

 
 Należy podawać pełny tytuł aktu w oryginalnym brzmieniu. 

 
§ 5 

Orzecznictwo sądowe 
 

1. Należy podawać pełny tytuł orzeczenia w oryginalnym brzmieniu, zwierający pełną nazwę 
sądu/trybunału wydającego,  sygnaturę oraz datę wydania. 
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§ 6 
Wykaz skrótów 

 
Akty prawne 

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

k.h. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks 

handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) 

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz.U. Nr 

111, poz. 765) 

k.k.w. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 

ze zm.) 

k.p.a – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz.U. Nr 98, poz. 1071) 

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, 

poz. 296 ze zm.) 

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 

555 ze zm.) 

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze 

zm.) 

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 

1037 ze zm.) 

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz.U. Nr 46, poz. 

275)  

k.z. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. – Kodeks 

zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) 

p.a.s.c. – ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst 

jednolity:  Dz.U. Nr 212, poz. 1264) 

pr.aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity: Dz.U. Nr 90, poz. 631)  

https://legalis.net.pl/akt.do?link=AKT%5b%5dBASIC.25921
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pr.bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. Nr 72, 

poz. 665) 

pr.czek. – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) 

u.o.o.i.f. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. –o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 

jednolity: Dz.U. Nr 211, poz. 1384)  

u.o.o.p –   ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.– o ofercie publicznej  i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (tekst jednolity: z dnia Dz.U. Nr 185, poz. 1439) 

p.p.m. –  ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. –  Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, 

poz. 432) 

pr.up.napr. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst 

jednolity: Dz.U. Nr 175, poz. 1361) 

pr.weksl. – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze 

zm.) 

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. – o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.1361 ze zm.) 

u.z.n.k – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity: Dz.U. Nr 153, poz. 1503)  

 

Publikatory urzędowe promulgacyjne 

Dz.U. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (1919-1952 i od 1989); Dziennik Ustaw 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1989) 

M.P. – Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (1918-1952 i od 1989); 

Dziennik Urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej „Monitor Polski” (1952-1989) 

 

Organy orzekające 

ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości 

ETPCz – Europejski Trybunał Praw Człowieka 

MTS – Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości  

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny 

SO – Sąd Okręgowy 
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SA – Sąd Apelacyjny 

SW – Sąd Wojewódzki 

SN – Sąd Najwyższy 

TK – Trybunał Konstytucyjny 

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny 


