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„Wrocławskie Studia Politologiczne” 

Wymogi techniczne 
 

Zasady przygotowania materiału 
 

1. Plik tytułujemy nazwiskiem Autora. 

2. Plik artykułu powinien zawierać:  

 na osobnej stronie: imię i nazwisko Autora (Autorów), afiliację, dane 

kontaktowe: e-mail, telefon, adres; krótką notkę o Autorze (do 400 znaków ze 

spacjami); 

 artykuł - kolejno: imię i nazwisko Autora (Autorów), afiliację, tytuł artykułu, 

słowa kluczowe w języku polskim (do 6 słów), treść artykułu, bibliografię, tytuł 

artykułu w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim, 

streszczenie artykułu w języku angielskim (max 800 znaków ze spacjami). 

Przykład – na końcu wymogów technicznych. 

3. Łączna objętość całego tekstu powinna wynosić 25-35 tys. znaków. Prosimy nie 

przekraczać 40 tys. znaków. Łączna objętość tekstu dotyczy całego opracowania 

(łącznie ze streszczeniami i bibliografią), włączając w to przypisy oraz pola tekstowe i 

przypisy dolne. Objętość tekstu można sprawdzić w edytorze Word – funkcja statystyka 

wyrazów. 

 

 
 

4. Struktura tekstu artykułu: wprowadzenie, treść zasadnicza (z podziałem na rozdziały), 

podsumowanie, bibliografia. 

5. Tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5 wiersza (proszę nie 

stosować innych odstępów przed akapitem czy po nim), wyrównanie do obu stron. 

6. Pojedyncze spacje (odstępy). 

7. Nie stosujemy żadnego innego formatowania tekstu. 

8. Marginesy: 2,5 cm. 

9. Nr stron w prawym dolnym rogu: czcionka Times New Roman 12. 

10. Akapit: wcięcie 1,25. 

11. Tytuł artykułu czcionką wytłuszczoną Times New Roman 14, tytuły rozdziałów (jak 

również słowa: wprowadzenie, podsumowanie, bibliografia) czcionką wytłuszczoną 

Times New Roman 12, odstęp 1,5 wiersza, wyrównanie do lewej. Nie numerujemy 

rozdziałów w tekście. Przed tytułem rozdziału linijka wolna, po tytule od razu tekst. 

12. Przypisy: czcionka Times New Roman 10, wyrównanie do lewej, odstęp pojedynczy, 

pod stroną, bez wcięć, wyrównanie do lewej. W przypisach zawsze podajemy nr stron. 

13. Bibliografia: czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5 wiersza, wyrównanie do lewej. 

Nie numerujemy pozycji w bibliografii. 

14. Czcionka w tabelach i na wykresach: Times New Roman 10, odstęp pojedynczy. 
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15. Ilustracje kreskowe muszą mieć dołączone pliki źródłowe (CDR lub XLS). 

16. Wyrazy obcojęzyczne: kursywa. 

17. Tytuły utworów literackich i muzycznych: kursywa. 

18. Cytaty w tekście: czcionką antykwową (prostą) w cudzysłowie. 

19. Wprowadzone przez Autora wyróżnienia oraz dopowiedzenia w cytowanym tekście 

powinny być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym: [podkreślenie – J.K.]. 

20. Przypisy i bibliografia (w przypisach inicjał imienia przed nazwiskiem, a w bibliografii 

po nim) według wytycznych poniżej. 

21. Dodatkowe uwagi: w wypadku artykułów napisanych przez więcej niż trzech autorów 

należy podać pierwszego i skrót et al.; w przypisach stosujemy określenia: ibidem, op. 

cit. 

 

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii 
 

 przypisy: czcionka Times New Roman 10, wyrównanie do lewej, odstęp pojedynczy, 

pod stroną, bez wcięć, wyrównanie do lewej; w przypisach zawsze podajemy nr stron; 

 bibliografia: czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5 wiersza, wyrównanie do lewej; 

nie numerujemy pozycji w bibliografii; 

 w przypisach inicjał imienia przed nazwiskiem, a w bibliografii po nim; 

 bibliografia w układzie alfabetycznym, prosimy nie dzielić źródeł na różne kategorie 

(poniższe kategorie to przykłady zapisu). 

 

1. Wydawnictwo zwarte (książka) 

autor / autorzy, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania 
 

Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, 

Znak, Kraków 1995. 
 

Blicharz J., Huchla A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008. 
 

Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 

2006. 

 

2. Artykuł w wydawnictwie zwartym (książce) 

autor / autorzy, tytuł artykułu, redaktor / redaktorzy, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce 

wydania, rok wydania 
 

Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M., Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. Wnioski i 

rekomendacje, [w:] Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M. (red.), Nie tylko społecznie. 

Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa 2009. 
 

Bokajło W., Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demokracji, 

[w:] Bokajło W., Dziubka K. (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2001. 

 

3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie) 

autor / autorzy, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom, rok, numer (nie zawsze występuje 

oznaczenie tomu / numeru) 
 

Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci sektor”, 

2005, nr 2. 
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White S., Social rights and the social contract – political theory and the new welfare politics, 

„Britisch Journal of Politics Science”, tom 3, 2000, nr 3. 
 

Miszczak K., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe”, 

2007. 

 

 

4. Opracowania statystyczne, urzędowe 

autor / autorzy, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania – podajemy te elementy, 

które występują 
 

Sektor non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań statystycznych zrealizowanych przez GUS 

na formularzach SOF, GUS, Warszawa 2009. 
 

Social Capital. Report, Special Eurobarometer 223, TNS Opinion & Social, 2005. 
 

Zaufanie społeczne, Komunikat z badań CBOS BS/29/2010, CBOS, Warszawa 2010. 

 

5. Źródła internetowe 

podajemy te dane które są dostępne (jak dla klasycznych publikacji), po przecinku adres 

internetowy oraz datę dostępu 
 

Wolontariat pracowniczy w polskich firmach (analiza zjawiska), 

http://www.wolontariatpracowniczy.pl/var/resources/publications/TT_raport_badawczy_wolo

ntariat.pdf, 20.01.2012. 
 

Makowski G., Jaki mamy pożytek z ustawy o działalności pożytku publicznego? Wnioski z 

najnowszych badań, ISP, Warszawa 2007, 

http://www.isp.org.pl/files/7377205070392718001200930642.pdf, odczyt z dn. 06.10.2008. 

 

6. Akty prawne, dokumenty 
 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dz.U. nr 155 poz. 924 z 2011 r., 

tekst jednolity ze zm. 
 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym 

Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. nr 38 poz. 167 z 1977 r. 
 

Traktat z Amsterdamu, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11997D/word/11997D.doc, 

10.01.2012. 
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PRZYKŁAD strona pierwsza 

Dorota Moroń 

Uniwersytet Wrocławski 

 

Dorota Moroń 

Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Politologii 

Ul. Koszarowa 3 

51-149 Wrocław 

 

E-mail: dorota.moron@uwr.edu.pl  

 

Dorota Moroń – doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce… 

(wykształcenie), adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej Instytutu 

Politologii… (miejsce pracy). Zainteresowania naukowe: organizacje pozarządowe, polityka 

społeczna… (zainteresowania naukowe). 
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PRZYKŁAD treść artykułu 

Dorota Moroń 

Uniwersytet Wrocławski 

 

Publiczne i prywatne finansowanie edukacji wyższej w Polsce 

 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, finansowanie edukacji, studia odpłatne, studia 

nieodpłatne 

 

Wprowadzenie 

 Usługi z zakresu edukacji zajmują ważne miejsce wśród usług społecznych. Podkreślić 

należy, że przyczyniają się one do budowy kapitału ludzkiego i społecznego, stąd…… 

 

Edukacja wyższa jako usługa publiczna 

Traktowanie edukacji jako usługi publicznej, a co za tym idzie zaangażowanie państwa 

w dostarczanie usług edukacyjnych sięga XVIII-XIX wieku. Jest to okres wykształcenia się 

narodowych systemów edukacyjnych, dla których podstawę stanowiła myśl oświeceniowa, 

wyrażająca się w przekonaniu, że państwo powinno przejąć obowiązek kształcenia obywateli, 

uzasadniając taką aktywność korzyściami społecznymi z edukacji1. Tworzone systemy 

edukacyjne najczęściej finansowano ze środków publicznych. Były one obowiązkowe – 

początkowo na poziomie podstawowym – następnie również średnim…… 

 

Kto powinien płacić za studia wyższe? 

Państwa dobrobytu przejmując odpowiedzialność za politykę społeczną, w tym politykę 

edukacyjną, wyznaczyły standard zaangażowania publicznego w szkolnictwo….. 

 

Tabela 1. Prywatne i publiczne korzyści z edukacji wyższej (dane za 2011 r.) 
Wyszczególnienie Polska Średnia dla krajów OECD 

Prywatne koszty i korzyści (mężczyźni) 29,2% 14,0% 

Prywatne koszty i korzyści (kobiety) 24,0% 11,5% 

Publiczne koszty i korzyści (mężczyźni) 15,1% 10,6% 

Publiczne koszty i korzyści (kobiety) 12,6% 8,6% 

Źródło: Education at a Glance 2015: OECD indicators, 2015, s. 147-150. 

 

                                                 
1 Zob. K. Zamorska, Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 178-181. 
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Ryc. 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelniach publicznych w Polsce 

w latach 1994*-2014 

 
* Dla lat 1990-1993 nie są dostępne dane z podziałem na typ uczelni i rodzaj studiów. 

Źródło: Rocznik statystyczny 1991, Warszawa 1991, s. 439-440; Rocznik statystyczny 1992, Warszawa 1992, s. 

411,422; Rocznik statystyczny 1993, Warszawa 1993,s. 428, 440; Rocznik statystyczny 1994, Warszawa 1994, s. 

475, 487; Szkoły wyższe w roku szkolnym 1994/95, Warszawa 1995, s. 2; Szkoły wyższe w roku szkolnym 

1995/96, Warszawa 1996, s. 2; Szkoły wyższe w roku szkolnym 1996/97, Warszawa 1997, s. 2; Bank Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/bdl, 05.03.2016. 

 

Podsumowanie 

 Polski system finansowania wyższych uczelni modelowo należy do systemów….. 

 

Bibliografia: 

Barr N., Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010. 

Czapiński, J., Indywidualna jakość i styl życia. Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość 

Życia Polaków – Raport, „Contemporary Economics”, 9/4, 2015. 

 

Public and Private Financing of Higher Education in Poland 

 

Key words: higher education, education financing, paid studies, tuition free studies 

 

The article provides an analysis of the issue related to public and private financing of……. 

 


