
PROPONOWANE ZALECENIA EDYTORSKIE PRZYGOTOWANIA 

PRACY DYPLOMOWEJ 

 
 

 

Założenia: 

1. Strona edytorska i językowa tekstu w istotnym zakresie rzutują na ostateczną wartość 

(ocenę) pracy. 

2. Każdy fragment pracy przekazywany promotorowi musi odpowiadać przyjętym 

ustaleniom.  

Ustalenia: 

1. Jako podstawową należy przyjąć czcionkę Times New Roman (dotyczy całości tekstu, 

a więc także przypisów, tabel, rysunków), rozmiar 12. 

2. Tekst podstawowy1 piszemy odstępem 1,5. 

3. Marginesy w cm: 3 z lewej; 2 z prawej, góra i dół po 2,5 (chyba, że ustalenia promotora 

stanowią inaczej) 

4. Tekst podstawowy musi być „wyjustowany”. 

5. Przypisy (dolny): czcionka rozmiar 10, odstępy 1 (pamiętać o czcionce Times NR). 

6. Każdy rozdział zaczynamy od nowej strony. Należy umieścić słowo „Rozdział” i dodać 

numer cyfrą rzymską „Rozdział I” (czcionka 12, bold, tekst wyśrodkować) 

7. Tytuł rozdziału piszemy dużymi literami, czcionka 14, bold. 

8. Tytuł podrozdziału piszemy małymi literami, czcionka 14, bold. 

9. Tytuł punktu podrozdziału piszemy małymi literami, czcionka 13, bold. 

10. Po wszelkich tytułach fragmentów pracy nie stawiamy kropki. 

11. Rozdziały numerujemy kolejnymi liczbami naturalnymi; podrozdziały dwudzielnie, 

a więc przykładowo: 1.1.   1.2.   3.1.   3.2.  itd.; zaś punkty podrozdziału: 1.1.1.    1.1.2.   

3.1.1.   3.1.2.  itd. 

12. W spisach treści (planach pracy) stosujemy czcionkę, jak dla tekstu podstawowego. Należy 

natomiast dokonać odpowiednich wcięć (tabulacji) dla tytułów podrozdziałów 

i ich punktów. 

13. Każdy akapit rozpoczynamy linią z odpowiednio wciętym (przesuniętym) tekstem. 

                                                 
1 Przez tekst podstawowy należy rozumieć tekst kolejnych stron pracy z wyłączeniem tabel, rysunków, przypisów, 

tytułów poszczególnych części pracy, także ewentualnie, wyróżnianych fragmentów. 



14. Część książkowa pracy (tzw. rozdziały ogólnoteoretyczne) pisana jest na podstawie 

dostępnej literatury. Ostrzeżenie: nie może to jednak polegać na przepisywaniu tekstu. Jest 

to zabronione i grozi poważnymi konsekwencjami (byłoby to plagiatem). W ogólnym 

ujęciu korzystanie z literatury polega na wykorzystaniu cudzych myśli, ale redagowanych 

własnymi słowami. Wykorzystane fragmenty muszą być dokumentowane przypisami 

źródłowymi – koniecznie!!! (o nich poniżej). W pewnych przypadkach jest też 

dopuszczalne, a nawet wskazane, dosłowne przepisanie odpowiedniego fragmentu 

z literatury. Dotyczy to definicji oraz szczególnie istotnego problemu w świetle tytułu 

(tematu) danego fragmentu pracy, a także różnych klasyfikacji, czy też wymieniania 

składowych czegoś (np. rozwoju lokalnego). Przy dosłownym przepisywaniu takich 

fragmentów, tekst musi być wyróżniony cudzysłowem (ewentualnie również kursywą). Nie 

dotyczy to klasyfikacji i wymieniania; w tych przypadkach nie stosujemy cudzysłowu. 

Podkreślić należy, że odwoływanie do źródeł powinno być częste. Można nawet przyjąć 

zasadę: im częściej tym lepiej. Z merytorycznego punktu widzenie ważne jest jednak 

różnicowanie literatury. Nie można ciągle powoływać się na jedną pozycję. Jest to źle 

widziane.  

15. Odsyłacz do przypisu musi być stawiany w takim miejscu w tekście, aby jednoznacznie 

wskazywał jakiego fragmentu dotyczy. Przykładowo, często popełnianym błędem jest 

stawianie odsyłacza na końcu cytowanej listy (przedstawianej klasyfikacji). W tym 

przypadku odsyłacz musi być postawiony w miejscu zapowiedzi klasyfikacji. 

16. W ogólnym ujęciu przypisy możemy podzielić na dwie grupy: jedna dotyczy tekstu 

będącego wyjaśnieniem lub komentarzem czegoś, co jest w tekście głównym 

(podstawowym), ale nie może być tam zamieszczane, gdyż w istotny sposób mogłoby 

gmatwać przejrzystość prezentowanego wywodu (przykładem może być przypis 1 na 

poprzedniej stronie niniejszych „ustaleń”). Druga grupa to przypisy źródłowe 

(bibliograficzne), a więc literatura, na którą powołuje się autor. 

17. W prezentowaniu przypisów źródłowych należy stosować się do następujących zasad: 

a) W przypadku cytowania książki danego autora, lub wielu równorzędnych autorów 

piszemy: inicjał imienia (imion); kropka, nazwisko (jeżeli jest wielu autorów, po 

przecinku powtarzamy), przecinek, tytuł pracy, przecinek, wydawca, przecinek, miejsce 

wydania, rok, przecinek, strona tekstu do którego się odwołujemy (należy podkreślić 

konieczność tego ostatniego!). Przykład (italic nie jest konieczny): 

T. Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999, s.28. 

b) W przypadku cytowania książki pisanej pod redakcją, w której nie ma możliwości 

przypisywania konkretnego autora do danego fragmentu, piszemy: inicjały imienia 

(imion); kropka, nazwisko (jeżeli jest wielu redaktorów, po przecinku powtarzamy), 

przecinek, (red.), przecinek, tytuł książki, przecinek, wydawca, itd. jak wyżej. Przykład: 

M. Adamowicz (red.), Rola Projektów Europejskich w rozwoju lokalnym 

i regionalnym, SGGW, Warszawa 2004, s.97-98. 

c) W przypadku cytowania książki pisanej pod redakcją, w której do poszczególnych 

części przypisani są konkretni autorzy piszemy: inicjał imienia (imion) autora 

cytowanej części; kropka, nazwisko (jeżeli jest wielu autorów, po przecinku 

powtarzamy), przecinek, [w:] inicjały imienia (imion); kropka, nazwisko (jeżeli jest 

wielu autorów, po przecinku powtarzamy), (red.), przecinek, tytuł książki, przecinek, 

wydawca, itd. jak wyżej. Przykład: 



T. Kudłacz, Rozwój regionalny polski lat dziewięćdziesiątych, Ocena dominujących 

procesów oraz spodziewanych tendencji. [w:] J. Szomburg (red.), Polityka regionalna 

państwa. Pośród powikłań instytucjonalno-regionalnych, IBnGR, Gdańsk 2001, s.16-

51. 

d) W przypadku cytowania opracowania zamieszczonego w czasopiśmie piszemy: inicjał 

imienia (imion) autora cytowanego artykułu; kropka, nazwisko (jeżeli jest wielu 

autorów, po przecinku powtarzamy), przecinek. Nazwa czasopisma w cudzysłowie, 

numer (zeszyt, volumin – zależnie od nadanej nazwy) czasopisma, przecinek, rok jego 

wydania, ewentualnie po przecinku strona. Dwie uwagi: 1) ujęcie nazwy czasopisma w 

cudzysłowie; 2) podawanie strony, z której pochodzi fragment niekiedy nie jest 

możliwe z uwagi na charakter czasopisma, np. „Rzeczpospolita”. Przykład: 

T. Kudłacz, Powiatowy system informacji gospodarczej (główne problemy tworzenia 

systemu wskaźników szczegółowych), „Samorząd Terytorialny”, nr 3, 2005,  s.19-31. 

e) W przypadku powoływania się na akty prawne należy stosować się do poniższego 

przykładu: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. 

Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.). 

3. Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2002 r., sygn. akt II SA/Gd 4332/01, Lex nr 77665. 

4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 

określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 

(Dz. U. nr 44, poz. 428). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu 

przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz 

sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661, 

z późn. zm.). 

f) Jeżeli chcemy się powołać na źródło, które jest cytowane w jakiejś literaturze, wówczas 

odwołujemy się do tego źródła, a dalej piszemy: cytat za: i tu powołanie pełne na 

pozycję, gdzie źródło było przywołane. 

g) Jeżeli powtórnie powołujemy się na pozycję literatury już wcześniej cytowaną, należy 

stosować formułę op.cit., tzn. piszemy tylko początek, tak aby można było 

zidentyfikować o jaką pozycję chodzi, a następnie tę właśnie formułę (zob. poniższej w 

tabeli). Możemy też stosować formułę: tamże, wtedy, gdy odwołujemy się do pozycji 

bezpośrednio wcześniej  (ostatnio) cytowanej; np.: tamże, s.33. 

18. Szczególną uwagę należy poświęcić odpowiedniemu redagowaniu tabel i rysunków. 

19. Każda tabela musi mieć swój numer, tytuł i źródło. Powinna być wyśrodkowana 

(niekoniecznie zawartość wewnątrz tabeli musi być wyśrodkowana – to zależy od 

charakteru zawartości). Odstęp wewnątrz tabeli raczej 1, wielkość czcionki może być 

zmniejszona – to zależy od autorskiego wyboru. Nazwa tabeli oraz źródło powinny być 

pisane z odstępem 1. W przypadku źródła warto zmniejszyć czcionkę do 10. Należy 

estetycznie rozłożyć zawartość w poszczególnych kolumnach. Kolumny i wiersze nie 

muszą być tego samego rozmiaru. Należy unikać dzielenia tabel między różnymi stronami. 

Jeżeli rozmiar tabeli pozwala, powinna ona być umieszczona na jednej stronie. Oznacza to, 

że tabelę niekoniecznie musimy umieszczać w miejscu, w którym powołujemy się na nią. 

Możemy bowiem napisać: „ ... obliczenia zamieszczono w tabeli 6”, i jeżeli w tym miejscu 



jej umieszczenie prowadziłoby do jej dzielenia między strony, rezygnujemy z tego, pisząc 

dalej tekst, zaś tabelę umieszczamy na stronie następnej. 

Przykład (należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie nr, tytułu, źródła): 

Tabela 1 

Techniki administracyjno-finansowe zabezpieczenia społecznego 

Elementy 

różnicujące 

Technika 

ubezpieczeniowa 

Technika 

zaopatrzeniowa 

Technika 

opiekuńcza 

administracja 
zdecentralizowana: 

zakłady publiczne 

scentralizowana: 

administracja 

państwowa 

zdecentralizowana: 

gminy 

finansowanie 

zdecentralizowane: 

fundusze 

składkowe 

budżet centralny 

państwa: brak 

składek 

budżet gminy: brak 

składki 

uprawnieni 
pracownicy i osoby 

zawodowo aktywne 

całość ludności lub 

określone grupy 
całość ludności 

Opracowanie własne na podstawie: W. Muszalski. Ubezpieczenia społeczne, op.cit., s. 46. 

 

20. Bardzo podobne uwagi dotyczą rysunków. Należy tu pamiętać, że rysunek jest graficzną 

ilustracją czegoś, co wcześniej lub później jest omawiane. Ma przemawiać do wyobraźni 

czytelnika. Strona graficzna znakomicie podnosi efektowność pracy, pod warunkiem, że 

przemyślane są odpowiednie wybory: typ rysunku, jego rozmieszczenie, eksponowanie 

tego co najważniejsze, no i oczywiście czytelność. Graficzne ilustracje mogą być różnie 

nazywane: „rysunek”, wykres”, „schemat”, „mapa”, „model”. Można też zastosować 

jednolitą nazwę do wszystkich wymienianych, a mianowicie: „rycina”. Rozmieszczenie 

numeru, tytułu oraz źródła ryciny nie jest tak sztywne, jak w przypadku tabel. 

21. Często spotykanym mankamentem edytorskim jest stawianie spacji tam, gdzie nie powinny 

być. Proszę pamiętać, że spacji nie stawiamy przed znakami interpunkcji, muszą zaś być po 

tych znakach. Podobnie spacji nie powinno być po otwartym nawiasie, ani też przed 

zamykanym. Więcej niż jednej spacji nie powinno być między wyrazami. Warte uwagi są 

też spacje w przypisach bibliograficznych; należy zapoznać się z przykładami 

zamieszczonymi w punkcie dotyczącym przypisów źródłowych (powyższy punkt 16). 

22. Należy z odpowiednią rozwagą stosować znaki wyliczania 

a) Przede wszystkim wyliczenia muszą być redagowane wg podpowiedzi edytora (nie 

mogą być wstawiane znaki wyliczania „ręcznie”). 

b) Musi być zapewniona logiczna hierarchia w rozbudowanych klasyfikacjach; np. 

najpierw numeracja: 1. 2. 3. itd, zaś w ramach tego poziomu a)  b) c) itd.;  to zaś może 

się dzielić wg odpowiednio dobranych znaków wyliczania. 

c) Należy pamiętać, że przy wyliczeniach, gdzie stosujemy numerację 1.  2. itd., musimy 

rozpoczynać z dużej litery, gdyż tak piszemy zawsze po kropce. W pozostałych 

przypadkach nie jest to konieczne, ale też zasady muszą być logiczne. Np. jeżeli 

w danym punkcie występuje wiele zdań, to logicznie ujmując, pierwsze z nich nie może 

zaczynać się z małej litery. 



23. Przed oddaniem danego tekstu do czytania, należy z uwagą go przeczytać i udoskonalić 

językowo i edytorsko; m.in. tzw. „literówki”, np. a, zamiast ą; także niepotrzebne spacje, 

itd. 

24. Tekst pracy licencjackiej powinien być pisany w formie bezosobowej. 

25. Bibliografię umieszcza się na końcu pracy wg wzoru: 

1. Bień W., Rynek papierów wartościowych. Difin, Warszawa 2004. 

Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie. 

 


