Wskazówki redakcyjne dla autorów
Redakcja Forum Prawniczego przyjmuje następujące teksty:
1) artykuły – na tekst główny powinno się składać maksymalnie 70 000 znaków ze spacjami;
2) artykuły recenzyjne – powinny dotyczyć publikacji, które ukazały się nie wcześniej niż na rok (w

przypadku publikacji polskich) lub dwa lata (w przypadku publikacji zagranicznych) przed oddaniem
recenzji do redakcji; recenzje lub artykuły recenzyjne powinny mieć do 40 000 znaków ze spacjami;
3) glosy – powinny dotyczyć orzeczeń, które w istotny sposób rozwijają lub zmieniają dotychczasową linię
orzecznictwa, a także orzeczeń podejmujących problemy dotychczas nie stanowiące przedmiotu

zainteresowania judykatury; glosy powinny mieć do 30 000 znaków ze spacjami.
Teksty do publikacji prosimy nadsyłać się za pośrednictwem Panelu Zgłaszania Artykułów (PZA). Przy
zgłaszaniu tekstów uprzejmie prosimy o stworzenie i wypełnienie danych profilowych w PZA, a w razie,
gdy autor już wcześniej zarejestrował się w PZA, o ewentualną aktualizację informacji.
Do zgłoszenia należy załączyć:
•

plik ze zanonimizowanym tekstem w formacie docx (anonimizacja dotyczy treści dokumentu, jak
również metadanych);

•

zbiorczy plik w formacie docx z danymi autora: krótka notka biograficzna (do 500 znaków ze
spacjami), afiliacja, numer ORCID (https://orcid.org), instytucjonalny adres mailowy;

•

zbiorczy plik w formacie docx z elementami dodatkowymi do głównego tekstu: tytuł artykułu w
języku angielskim, streszczenie w języku angielskim (do 1200 znaków ze spacjami), słowa kluczowe
po polsku i angielsku, bibliografię sporządzoną według zasad redagowania tekstów w Forum
Prawniczym oraz wyimki z tekstu głównego ze wskazaniem strony, z której pochodzą (maksymalna
objętość każdego to 200 znaków ze spacjami);

•

zdjęcie autora w dobrej jakości i rozdzielczości (min. 130 kB).

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne –
Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Układ tekstu
W celu wyodrębnienia kolejnych części artykułu zaleca się numerację arabską: 1., 2., 3., a następnie 1.1.,

2.1., 3.1. i ewentualne dalsze podziały, np. 1.1.1 i 1.1.2. W przypadku umieszczenia przypisów do tej samej
pozycji, które następują bezpośrednio po sobie należy stosować oznaczenie polskie: Tamże. Nie są
dopuszczalne przypisy czy odnośniki do tytułu artykułu. Ewentualne informacje o współpracy,
finansowaniu, projekcie badawczym należy umieścić w przypisach do tekstu, ostatnim przypisie

oznaczonym * albo po tekście głównym.

Sposób cytowania
1) Przypisy – stosowane są przypisy dolne, a odsyłacz do przypisu, w formie liczby arabskiej, składa
się przed znakiem interpunkcyjnym.

Monografie naukowe
Pierwsze odniesienie: W. Kudła, Wrogość wobec religii. Ostrzeżenia ze strony Sądu Najwyższego USA,
Kraków 2019, s. 151–154.
Dalsze odniesienia: W. Kudła, Wrogość…, s. 208–209.
Artykuły naukowe
Pierwsze odniesienie: L. Morawski, Suwerenność i prawo międzynarodowe – od prawa państw do prawa
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