Prosimy o przygotowanie artykułu do publikacji na łamach Opolskich Studiów
Administracyjno – Prawnych wg następujących zasad:
1. Tekst zasadniczy powinien mieć następujące parametry:
czcionka 12 pt Times New Roman
1,5 odstęp między liniami, wcięcie akapitowe na 1,25 cm
tekst wyrównany do lewego i prawego marginesu

2. Do artykułu należy dołączyć:
krótkie (maksymalnie 1 strona) streszczenie w języku polskim
słowa kluczowe w języku polskim
krótkie (maksymalnie 1 strona) streszczenie w języku angielskim
słowa kluczowe w języku angielskim
bibliografię, opracowaną zgodnie z poniższym układem:
a) akty prawne w porządku hierarchicznym
b) orzecznictwo
c) opracowania (przykład: Samborski E., Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie
karnym, Warszawa 2004 )
d) materiały źródłowe
e) strony internetowe
adres do korespondencji
afiliację

3. Przypisy powinny mieć następujące parametry:
czcionka 11 pt Times New Roman
odstęp między liniami nie może być mniejszy niż 1,5
obowiązują wyłącznie przypisy odsyłaczowe
4. Przykłady przypisów:
praca zwarta:
Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego,
Bydgoszcz-Poznań 2002, s. 20-23.

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004, s. 22.

rozdział w pracy:
M. Stahl, Dobro wspólne w prawie administracyjnym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii
prawa administracyjnego, red. J. Boć i A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 47.
W. Zalewski, Tak zwany kompleks cywilnoprawny w prawie karnym po nowelizacjach, [w:]
Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa prof. Z.
Sienkiewicz, red. M. Bojarski, K. Łucarz, J. Brzezińska, Wrocław 2015, s. 388-390.
część w komentarzu:
M. Mozgawa, [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015, s.
442.
druga książka tego samego Autora:

D. Szostek, Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem
dokumentu w postaci elektronicznej, Warszawa 2012, s. 26; idem, Czynność prawa a środki
komunikacji elektronicznej, Kraków 2004, s. 16.
czasopismo:
T. Bąkowski, Wpływ przemian ustrojowych w Polsce na prawo zagospodarowania
przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 1-2, s. 148 i nast.
S. Waltoś, Wizja procesu karnego XXI wieku, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 1, s. 21-22.

w przypadku powtórzeń:
1. Powtórzenie bezpośrednie (od razu po cytowanej pracy) – Ibidem, s. 36.
2. Powtórzenie tej samej pozycji po innych przypisach – E. Łętowska, op.cit., s. 68.
3. Powtórzenie po innych przypisach, w przypadku, gdy cytowaliśmy kilka pozycji tego
samego Autora – H. Barycz, Spojrzenia w przeszłość…, op. cit, s. 257.
akty prawne:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.
lub
wyroki sądów:
Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2013 r., III KK 213/12, „Biuletyn Prawa Karnego” 2013, nr 3, s. 3132.
strony internetowe:

http://www.europeanlawinstitute.eu/ (14.09.2015).

