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1. Do Wydawnictwa należy dostarczyć ostateczną wersję pracy, czyli tekst i materiał ilustracyjny 

w postaci:  

a) wydruku komputerowego, 

b) zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy (CD). 

 

2. Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł 

są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionym prawem 

autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora  

do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich. 

 

3. Układ materiałów (kolejność) w publikacji dostarczonej do Wydawnictwa powinien być 

następujący: 

      a) strona tytułowa 

      b) spis treści 

      c) wykazy skrótów i oznaczeń 

      d) wstęp lub przedmowa 

      e) tekst główny z przypisami 

      f )  aneksy 

      g) bibliografia 

      h) słowniki terminów 

      i )  indeksy 

      j )  wykazy rysunków, tabel itp. 

      k) streszczenia 

 

4. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa: 

      a) ustawienia strony: marginesy lustrzane 2,5 cm, margines na oprawę – lewy, 0,5 cm; 

      b) numeracja stron: dół strony, zewnętrzne, numerowanie rozpocząć od strony 3; 

      c) czcionka: Times New Roman, wysokość – 12 punktów; 

      d) tekst wyjustowany; 

      e) akapit: wcięcia akapitowe w całym tekście ujednolicone; interlinia: pojedyncze; 

      f )  każdy nowy rozdział musi zaczynać się na stronie nieparzystej; 

      g) tytuły kolejnych części tekstu powinny wyglądać następująco: 

1. Rozdziały (czcionka 14, pogrubiona, odstęp przed – między marginesem górnym a tytułem  

– 2 razy 12 punktów, odstęp po – między tytułem a tekstem – 2 razy 12 punktów, odstęp  

po – między tytułem a tekstem – 2 razy 12 punktów) 



1.1. Wyróżnienie II stopnia (czcionka 13 punktów, pogrubiona, odstęp przed – między 

marginesem górnym a tytułem – 3 razy 12 punktów, odstęp po – między tytułem a tekstem  

– 2 razy 12 punktów) 

1.1.1. Wyróżnienia III stopnia (czcionka 13 punktów, niepogrubiona, odstęp przed – między 

marginesem górnym a tytułem – 3 razy 12 punktów, odstęp po – między tytułem a tekstem 

– 2 razy 12 punktów) 

1.1.1.1. Wyróżnienia IV stopnia (czcionka 13 punktów, niepogrubiona, kursywa, odstęp 

przed – między marginesem górnym a tytułem – 3 razy 12 punktów, odstęp po – między 

tytułem a tekstem – 2 razy 12 punktów) 

      h) tytuły rozdziałów muszą być ponadto: 

            – wycentrowane, 

            – tytułów głównych rozdziałów nie należy zapisywać w jednym wierszu z kolejnym numerem   

            podrozdziału, 

            – na końcu tytułów rozdziałów nie stawia się kropki, 

            – w tytułach nie pozostawia się wyrazów jednoliterowych na końcu wiersza; 

i) należy stosować cudzysłów apostrofowy „” (narzędzia – opcje autokorekty  

            – autoformatowanie podczas pisania – zamień cudzysłowy proste na drukarskie); 

       j )  listy wyliczeniowe: ujednolicone, odstępy pomiędzy kolejnymi punktami wyliczenia  

      i pomiędzy nimi a tekstem ciągłym muszą być pojedyncze; 

      k) tabele: 

            – tekst w tabelach złożony czcionką o stopień mniejszą niż tekst główny, 

            – każda musi być opatrzona tytułem i numerem (nad tabelą, od lewej, wys. czcionki – 11 p.), 

            – tabele, które nie mieszczą się na jednej stronie, powinny być przeniesione na stronę   

            następną, należy przy tym pamiętać, aby powtórzyć główkę tabeli, ale zamiast nazw 

            w poszczególnych kolumnach umieszczamy liczby porządkowe; 

      l )  rysunki: 

            – podpisy pod nimi muszą być opatrzone numerem, a numeracja musi być ciągła i jednolita  

            w całym tekście, 

            – objaśnienia do oznaczeń na rysunku należy zapisywać za pomocą półpauzy (1 – kadłub):   

            wstaw – symbol – znaki specjalne – półpauza, 

            – należy podać źródło rysunku, jeśli nie wykonał go autor, lub napisać opracowano na postawie,   

            jeśli autor dokonał zmian w czyimś rysunku, 

            – podpisy wycentrowane i składane czcionką o stopień mniejszą niż tekst główny, 

            – po każdym podpisie pod rysunkiem, między podpisem a tekstem głównym, musi być zawsze  

            taki sam odstęp, 

            – wielkość znormalizowana, ilustracje w formatach: jpg, tiff, wmf; 

      m) przypisy: 

            – należy składać czcionką o wysokości 10 punktów, 

            – interlinia – pojedyncze, 

            – kolejno ponumerowane (jeśli przypisów jest bardzo dużo, dopuszcza się ich numerowanie  

            w obrębie rozdziału), 

            – należy zawsze podawać dokładny adres źródła (włącznie z numerem strony), z którego 

            pochodzi użyty w pracy cytat lub przywołana myśl, pogląd itp. (zapis zaczynamy od inicjału   

            imienia autora, a nie od nazwiska jak w przypadku bibliografii końcowej); 

      n) zapis bibliograficzny należy ujednolicić, np.: 

            Podracki J., Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania,   

            Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. Doerffer J. W., Budownictwo okrętowe 

            w latach od 1968 do 1988 i perspektywy na przyszłość, „Budownictwo Okrętowe”, 1989, 



            nr 12. Zalewski B., Zimna wojna i jej wpływ na koncepcje militarne Układu Warszawskiego 

            i NATO, [w:] Konflikt zbrojny na Bałtyku w koncepcjach ideologii zimnowojennej po 1945 roku,  

            red. nauk. A. Drzewiecki, Wyd. AMW, Gdynia 2005. 


