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Instrukcja wydawnicza     

„Przeglądu Historyczno-Wojskowego”      

 

   

Redakcja PHW przyjmuje teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, 

nadesłane wyłącznie drogą elektroniczną, zgodne z instrukcją wydawniczą PHW, w formatach 

*.doc, *.docx lub *.rtf. W przypadkach szczególnych, po uprzednim uzgodnieniu z redakcją, 

mogą być dopuszczone inne formy dostarczenia tekstu.   

Przesłanie artykułu oznacza, że autor poświadcza, że zapoznał się z zasadami etycznymi 

obowiązującymi w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, a jego tekst spełnia normy w nich 

zawarte.  

Preferowaną objętością dla artykułu naukowego jest 60 tys. znaków, a objętość maksymalna 

wynosi 80 tys. znaków. Preferowana objętość dla recenzji to 25 tys. znaków, a maksymalna 40 

tys. znaków. Objętość liczona jest z włączeniem przypisów i spacji, znaków w tabelach, bez 

bibliografii, streszczeń i podpisów pod fotografiami.  

Wiadomość z elektroniczną wersją tekstu powinna zawierać ponadto podpisane skany 

oświadczeń o oryginalności tekstu i o „ghostwritingu” i „guest authorship”. Papierowe wersje 

oświadczeń należy przesłać na adres redakcji. Podpisanie oświadczeń oznacza, że autor 

zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych 

oraz dobrowolnie przekazuje dane osobowe i zgadza się na ich przetwarzanie.  

Plik zawierający artykuł powinien zostać nazwany według następującego wzoru: nazwisko 

autora, inicjał imienia, pełny tytuł artykułu (Kowalski J., Polska sztuka wojenna w dobie 

średniowiecza). Plik z artykułem nie powinien w metadanych być podpisany nazwiskiem autora 

lub innym podpisem pozwalającym na identyfikację autora.   

Tekst powinien zostać wykonany z zachowaniem stylu normalnego programu MS Word – bez 

użycia stylów nagłówkowych, podziałów stron i sekcji – czcionką Times New Roman pkt. 12 

w tekście głównym i pkt. 10 w przypisach. Stosujemy przypisy dolne. Interlinia tekstu głównego 

pkt. 1,5, przypisów pkt. 1.       

https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2019/1/Zasady_etyczne_obowiazujace_w_Przegladzie_Historyczno-Wojskowym_.pdf
https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2019/1/Zasady_etyczne_obowiazujace_w_Przegladzie_Historyczno-Wojskowym_.pdf
https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2019/1/Zasady_etyczne_obowiazujace_w_Przegladzie_Historyczno-Wojskowym_.pdf
https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2019/1/Zasady_etyczne_obowiazujace_w_Przegladzie_Historyczno-Wojskowym_.pdf
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W pliku z artykułem powinny znajdować się w lewym górnym rogu następujące informacje: 

pełne imię i nazwisko autora, numer orcid i afiliacja, adres do korespondencji tradycyjnej, adres 

e-mailowy, numer telefonu. Pod tekstem artykułu powinna znaleźć się bibliografia wykonana 

zgodnie z modelem bibliografii zawartym w instrukcji wydawniczej PHW.      

W osobnym pliku Autor powinien dostarczyć streszczenie artykułu (Nazwa pliku powinna być 

zgodna z przykładem: Streszczenie i nota, Polska sztuka wojenna w dobie średniowiecza). 

Streszczenie w języku polskim powinno mieć objętość do 1,5 tys. znaków. Opcjonalnie Autor 

może dostarczyć streszczenia w języku angielskim i rosyjskim o objętości do 1,5 tys. znaków 

każde. Autor zobowiązany jest również do przygotowania abstraktu o objętości do 500 znaków 

w jęz. polskim lub angielskim. W pliku powinna znaleźć się również krótka notka dotycząca 

autora o objętości do 500 znaków oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, 

opcjonalnie rosyjskim. 

  

Niezamawianych tekstów redakcja nie zwraca.   

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów. 

 

Tekst główny:      
      
I. Daty    

1. Stosujemy pełne nazwy miesięcy, skracamy natomiast słowo „rok”:     

• 10 kwietnia 1939 r.; w lipcu tr.; 10 maja br.     

2. Stosujemy zapis:      

• w latach dziewięćdziesiątych (nie: w latach 90., w l. 90.)     

• w XX w. (nie: w dwudziestym wieku, w 20. wieku)     

• w drugiej połowie XIX w. (nie: w 2 poł. XIX w.).      

3. Daty łączymy pauzą łączącą (półpauzą): 1945–1947. Nie stosujemy tu dywizu (-).     

   

II. Miary, stopnie, tytuły      

• Stosujemy skróty słownikowe, takie jak: godz., kg, ha, km, km kw., m sześc., proc., gen., 

płk, kpt., prof., doc., mgr, dr hab., m.in., tzw., tj., np., itd., itp. Nie rozpoczynamy zdań od 

skrótu.     

• W przypadkach zależnych stosujemy zapis: płk. (= pułkownika), dr. (= doktora). 

• Piszemy: II Rzeczpospolita Polska, III Rzesza, p.o. dyrektora.     

  

III. Nazwy własne      

1. Organizacje i instytucje:      

•  Przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełną nazwę, dalej – ewentualnie skrót. W 

przypadku nazw powszechnie znanych (np. PRL, ZSRS, PZPR, RP, PLN, WP) dopuszcza 

się stosowanie skrótów bez ich rozwijania przy pierwszym wystąpieniu.     
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2. Osoby:    

•  Przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełne imię i nazwisko, dalej samo nazwisko bez 

inicjału imienia (dopuszczalne jest stosowanie inicjału, jeśli nie znamy pełnego imienia lub 

inicjał jest niezbędny do identyfikacji osoby).     

  

IV.  Liczebniki      

• Zapisujemy słownie w zakresie od 1 do 9, zwłaszcza w odniesieniu do osób. Przy 

wyliczeniach – cyframi, np. 8 dywizji, 4 bataliony, 6 kompanii. W przypadku nazw 

jednostek wojskowych, a także skrótów tych nazw zapisywanych z użyciem liczebnika 

arabskiego liczebnik zapisujemy bez kropki, np. 25 Dywizja Piechoty, 1 DP, 2 p. uł.      

• Stosujemy polską numerację oddziałów wojskowych. Dywizje, armie, kompanie i drużyny 

oraz samodzielne oddziały zapisujemy za pomocą liczebników arabskich; korpusy, brygady, 

bataliony i plutony oraz ich odpowiedniki zapisujemy za pomocą liczebników rzymskich 

bez kropek. W uzasadnionych przypadkach, z wyjaśnieniem takiego postępowania w 

pierwszym możliwym przypisie, dopuszczalne jest stosowanie oryginalnego zapisu 

numeracji pododdziałów, oddziałów, związków itd. – np. w przypadku armii obcych.     

• • Stosujemy skróty: mld, mln, tys. (jeżeli występują pełne tysiące, w innym wypadku 

cyframi: 75 345, 43 009).     

   

V. Wyrażenia obcojęzyczne i obca terminologia wojskowa      

• Słowa i wyrażenia obcojęzyczne użyte w tekście polskim zapisujemy kursywą, np.: sui 

generis, last but not least, ancien régime.      

• Jeżeli jest to konieczne stosujemy obcojęzyczne nazwy stopni wojskowych oraz pełne 

nazwy jednostek wojskowych. Zapisujemy je w oryginale i wyróżniamy kursywą, w 

przypisie wyjaśniając jaki to stopień, funkcja, względnie jakiego rodzaju jest to jednostka 

oraz dlaczego stosowana nazwa jest w oryginale.       

• Obcojęzyczne terminy wojskowe na ile to możliwe spolszczamy, w nawiasie zamieszczając 

przy pierwszym użyciu formę oryginalną zapisaną kursywą z zaznaczeniem języka, w 

przypadku alfabetów niełacińskich należy zamieścić formę transliterowaną w nawiasie obok 

oryginału lub w przypisie. W innych przypadkach termin stosujemy w oryginale wyjaśniając 

jego znaczenie w przypisie.      

• Dopuszczalne jest, po uprzednim wyjaśnieniu w nawiasie lub przypisie, stosowanie 

obcojęzycznych skrótów nazw stopni wojskowych, jednostek, terminów wojskowych 

zapisanych kursywą.     

   

VI.  Cytaty i tytuły       

• Cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie, antykwą.    

• Cytaty znajdujące się w tekście cytowanym wyróżniamy znakami « » .  

• Wszelkie uzupełnienia i uwagi w tekście cytowanym wyróżniamy nawiasami 

kwadratowymi [].   
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• Tytuły prac naukowych, utworów literackich, muzycznych, dramatycznych, obrazów jak w 

przypisach. 

• Tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów podajemy w cudzysłowie, 

antykwą.  

• Nazwy ustaw podajemy bez cudzysłowu, antykwą.          

• Tytuły dokumentów, prac niepublikowanych (w tym dysertacji) podajemy antykwą w 

cudzysłowie.  

• Nawiasy w ramach nawiasów okrągłych w zastępujemy /ukośnikami/.      

      

Przypisy:      
   
W „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym” obowiązuje styl przypisów zgodny ze stylem 

Chicago Manual of Style. W przypadkach nieokreślonych niniejszą instrukcją proszę stosować 

zasady tego stylu w jego najnowszej wersji.  

 

W przypadku, gdy przypis dotyczy całej treści fragmentu zdania, całego zdania lub akapitu 

należy go wstawić po znaku przystankowym kończącym dany fragment zdania, zdanie lub 

akapit. 

 

I. Stosujemy skróty łacińskie: Ibid., passim, loc. cit. (antykwą). Nie stosujemy skrótów: 

idem, eadem, eidem i op. cit. 

   

II. Stosujemy skróty: t., cz., z., nr, a także pozostałe, jak w punkcie II przy tekście głównym.     

  

III. Daty:     

• Jeśli data jest pełna, miesiąc zapisujemy cyframi rzymskimi: 25 VI 1999 r.; jeśli data jest 

niepełna miesiąc zapisujemy słownie: 25 czerwca, w czerwcu 1999 r.    

  

IV. Odsyłacze:    

• Używamy skrótów: zob., cyt. za:     

• Nie stosujemy skrótu por.   

• Odsyłacze do innych fragmentów tekstu, np.: zob. dok. nr 4, przyp. 47; zob. rozdz. II, przyp. 

8; zob. dok. nr 12 i 17.      

  

V. Liczebniki – jak w tekście głównym     

  

VI. Informacje biograficzne      

1. Informacje biograficzne zamieszczamy w przypisach. Biogram powinien być zwięzły.      

2. Kolejność elementów biogramu:      

• Imię i nazwisko,      
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• pseudonimy, przybrane nazwiska, przydomki,      

• daty życia zapisane w nawiasach w następującej formie: (ur. 1890 – zm. ?),      

• pozostałe informacje życiorysowe, w tym tytuły i stopnie wojskowe po półpauzie.    

    

VII.  Cytowanie źródeł i literatury przedmiotu      

1. Tytuły dzieł obcych podajemy w języku oryginału w przypadku alfabetów języków 

kongresowych (z innych alfabetów niełacińskich zapis podajemy w oryginale z zapisem 

transliterowanym w nawiasie).   

2. Opis (red., oprac., t., cz.) w języku polskim; miejsce wydania w tym języku, w jakim zostało 

podane na karcie tytułowej.    

3. Kolejność elementów w zapisie bibliograficznym przy pierwszym cytowaniu:    

a) Wydawnictwa zwarte (jedno- lub wielotomowe; dzieło jednego, dwóch lub trzech autorów; 

dzieło zbiorowe, tj. więcej niż trzech autorów):      

• Imię i nazwisko, (w przypadku do trzech autorów kolejnych wymieniamy po przecinku, a 

ostatniego wymieniamy po spójniku i bez poprzedzającego przecinka, w przypadku czterech 

i więcej autorów stosujemy skrót „et al.” po pierwszym nazwisku)    

• Tytuł. Podtytuł (kursywą),      

• Przekład jeżeli występuje (tłum.),      

• Redaktor w przypadku, gdy występuje (red.), 

• Numer tomu i części zapisane cyframi arabskimi (t. 1,),     

• Tytuł tomu i części (kursywą),    

• Tytuł serii wydawniczej jeżeli występuje antykwą,   

• (Miejsce: nazwa wydawnictwa, rok wydania) w nawiasie bez poprzedzającego przecinka 

(b.m.w., b.w., b.d.w., umieszczamy w odpowiednich miejscach),      

• Strony bez skrótu s. lub str. (w przypadku podawania zakresu stron oddzielamy je półpauzą),     

• numer DOI jeżeli istnieje, 

• Informacje dodatkowe.   

b) Prace niewydane, dysertacje, manuskrypty w zbiorach autora:      

• Imię i nazwisko,      

• „Tytuł. Podtytuł,” (antykwą w cudzysłowie),     

• Numer tomu i części zapisane cyframi arabskimi (t. 1,),      

• „Tytuł tomu i części” (antykwą w cudzysłowie), 

• Typ dysertacji, jeżeli występuje (np. praca doktorska), 

• Miejsce wytworzenia/Uczelnia 

• Rok powstania       

• Strony bez skrótów s. lub str. (jeżeli występują oddzielone jak w przypadku tekstu 

zwartego),     

• rkps, mps,       
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• Informacje dodatkowe.     

c) Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:      

• Imię i nazwisko,      

• „Tytuł,” (antykwą w cudzysłowie)      

• w  

• Dalej jak w opisie bibliograficznym wydawnictwa zwartego.   

d) Czasopisma:      

• Imię i nazwisko,      

• „Tytuł artykułu. Podtytuł,” (antykwą w cudzysłowie),      

• Tytuł czasopisma (kursywą). Jeżeli występuje ogólnie przyjęty skrót należy go podać w 

nawiasie przy pierwszym cytowaniu kursywą, a potem konsekwentnie stosować skrót 

kursywą 

• Rocznik lub tom zapisane cyframi arabskimi, 

• Część rocznika (numer, zeszyt; numer podwójny zapisane przy pomocy cyfr arabskich: 1/2; 

numery kolejne: 1–2)  

• (Rok wydania w nawiasie):  

• Strony po dwukropku bez skrótu s. lub str. (w przypadku podawania zakresu stron 

oddzielamy je półpauzą), 

• numer DOI jeżeli istnieje,    

• Informacje dodatkowe.    

e) Prasa codzienna:      

• Imię i nazwisko,      

• „Tytuł artykułu. Podtytuł,” (antykwą w cudzysłowie),      

• Tytuł czasopisma (kursywą) Jeżeli występuje ogólnie przyjęty skrót należy go podać w 

nawiasie przy pierwszym cytowaniu, a potem konsekwentnie stosować skrót kursywą.  

• Data wydania a nie numer, w formacie miesiąc dzień, 

• Rok wydania, 

• strony bez skrótu s. lub str., 

• numer DOI jeżeli istnieje, 

• Informacje dodatkowe. 

4. Skróty: 

• Przy cytowaniach kolejnych prac tego samego autora podajemy tylko nazwisko lub 

poprzedzamy nazwisko inicjałem, jeżeli jest on konieczny do identyfikacji autora.  

• Kolejne cytowania przygotowujemy według wzoru: Nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu 

(lub najmniejsza możliwa liczba słów tytułu) podane odpowiednio do rodzaju cytowania, 

numer strony. Jeżeli cytowana praca ma kilka tomów należy tom i numer strony zapisać 

następująco – 1:21; 4:23. 
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Przykłady:      

– Jerzy Kochanowski, W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945–1950 

(Warszawa: Wyd. Neriton, 2001).      

– Henry Kissinger, The Kissinger Transcripts. The Top Secret Talks with Beijing and 

Moscow, red. William Burr (New York: New Press, distributed by W.W. Norton, 1998).      

– Sheldon Anderson, A Cold War in the Soviet Bloc: Polish-East German Relations, 1945–

1962 (Boulder: Westview Press, 2001), 192.      

– Dmitrij Wołkogonow, Stalin, tłum. Maciej Antosiewicz, t. 1 (Warszawa: Wyd. Amber, 

1998).      

– Andrzej Albert [Wojciech Roszkowski], Najnowsza historia Polski 1918–1980 

(Londyn: Polonia, 1989, wyd. 2).   

– Maria Dąbrowska, Dzienniki powojenne, wstęp i oprac. Tadeusz Drewnowski, t. 2, 

1950–1954 (Warszawa: Czytelnik, 1996).      

– Anna Dzierzgowska et al., Supliki do najwyższej władzy, red. Marcin Kula (Warszawa: 

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1996).    

– Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, 

oprac. Antoni Dudek, Aleksander Kochański i Krzysztof Persak, Dokumenty do dziejów 

PRL (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2000).   

– Leszek Gluchowski i Edward Nalepa, The Soviet-Polish Confrontation of October 1956. 

The Situation in the Polish Internal Security Corps, Cold War International History 

Project Working Paper (Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for 

Scholars, 1997).  

– Wojciech Wrzesiński, „Postawy i nastroje Polaków po klęsce wrześniowej na terenie 

okupacji sowieckiej,” w Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. Tomasz Szarota 

(Warszawa: Wyd. Neriton, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2001).   

– Zbigniew Romek, „Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji. Od 

ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia,” Dzieje Najnowsze 31, nr 4 (1999): 139–

59.     

– Leszek Kania, „Organizacja i rys działalności sądów polowych Naczelnego Dowództwa 

WP w przełomowym okresie wojny z Rosją sowiecką latem 1920 roku (część 1),” 

Przegląd Historyczno-Wojskowy (PHW) 19, nr 3/4 (2018): 45–84; „(część 2),” PHW 20, 

nr 1 (2019): 75–118.   

– Tytus Filipowicz, „Z ziemi włoskiej do Polski,” Bellona 16, z. 10 (1924): 56–68.  

– R. Larsen, „Als Tankkommandant,” Militär-Wochenblatt 110, nr 42 (1925/1926): 1529–

1533.  

– Andrzej Grajewski, „Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki,” Więź 2001, nr 5, 112–28.      

– Jan Matis [M. Kozłowski], „Dżuma,” Kultura (Paryż) 1969, nr 3, 58–61.      

– Wiesław Władyka, „Robotnicy wyszli na ulice,” Polityka, czerwiec 30, 2001, 67–70.      

– Jarosław Kaczyński, „Oczyszczanie pamięci,” Rzeczpospolita, maj 19, 2000.   
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– Tomasz Krzyżak, Andrzej Gajcy, „Armia PRL kontra Papież,” Plus Minus, czerwiec 9–

10, 2018, 4–9, dodatek do Rzeczpospolitej. 

– Michał Nowak, „Wspomnienia z mojej młodości,” Kraków 1962, mps w zbiorach Jana 

Kowalskiego.  

– Bartosz Janczak, „Mobilizacja w pułkach kawalerii II Rzeczpospolitej w 1939 r.,” 

Histmag.org, dostęp kwiecień 17, 2021, https://histmag.org/Mobilizacja-w-pulkach-

kawalerii-II-Rzeczpospolitej-w-1939-r.-9243. 

– Jacek Jędrysiak, „Pruska myśl strategiczna 1815–1848,” praca doktorska, Uniwersytet 

Wrocławski, 2014, mps. 

– „Samodzielna Grupa Operacyjna «Polesie»,” wikipedia, dostęp maj 16, 2022, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielna_Grupa_Operacyjna_„Polesie”. 

Skrócony zapis: 

– Kochanowski, W polskiej, 68. 

– Kissinger, The Kissinger, 54. 

– Anderson, A Cold War, 192.      

– Wołkogonow, Stalin, 1:48.  

– Albert, Najnowsza historia, 67. 

– Dąbrowska, Dzienniki powojenne, 2:47.      

– Dzierzgowska et al., Supliki, 45. 

– Centrum władzy, 87.   

– Gluchowski i Nalepa, The Soviet-Polish, 45. 

– Wrzesiński, „Postawy i nastroje.” 

– Romek, „Droga Leszka Kołakowskiego,” 159.     

– Kania, „Organizacja i rys działalności (część 1),” 75.   

– Filipowicz, „Z ziemi włoskiej,” 56–68.  

– Larsen, „Als Tankkommandant,” 1529.  

– Andrzej Grajewski, „Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki,” 112–28.      

– Matis, „Dżuma,” 58–61.      

– Władyka, „Robotnicy wyszli,” 67–70.      

– Kaczyński, „Oczyszczanie pamięci.” 

– Krzyżak, Gajcy, „Armia PRL,” 4–9. 

– Nowak, „Wspomnienia.” 

– Jędrysiak, „Pruska.”  

– Janczak, „Mobilizacja.” 

– „Samodzielna.” 

f) regulaminy wojskowe:      

• w przypadku regulaminów wydanych zapisujemy je jak w przypadku wydawnictw zwartych 

z tą różnicą, że przed podaniem stron należy podać punkt lub paragraf (wraz z podpunktem 

lub ustępem, jeżeli występuje) regulaminu.      
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• w przypadku regulaminów niewydanych stosujemy zapis jak do prac niewydanych z tą 

różnicą, że przed podaniem stron należy podać punkt lub paragraf (wraz z podpunktem lub 

ustępem, jeżeli występuje) regulaminu.   

g) akty prawne:      

• Należy podać pełny tytuł aktu, zapisany antykwą, w oryginalnym brzmieniu wraz z adresem 

publikacyjnym (pełna nazwa publikatora potem – konsekwentnie skrót nazwy – i rok, 

opcjonalnie tom, numer, pozycja, opcjonalnie strona), np.:    

– Prawo z dnia 1/13 czerwca 1825 r. zmieniające przepis artykułu 530 Kodeku cywilnego 

dotąd obowiązującego, względnie dzierżaw i czynszów wieczystych (Dziennik Praw 

Królestwa Polskiego 1825, t. IX, nr 37, s. 352).   

– Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o właściwości sądów polskich w niektórych sprawach o 

rozwód (Dz. U. 1950, nr 20, poz. 175).      

– Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie wyboru 

sędziego Trybunału Konstytucyjnego, (M. P. 2006, nr 84, poz. 842).    

   

4. Kolejność elementów w opisie materiału archiwalnego (poszczególne elementy oddzielamy 

przecinkami):      

• Nazwa archiwum (pełna za pierwszym razem, potem skrót),      

• Nazwa zespołu/zbioru archiwalnego; stosowanie skrótu zesp. dopuszcza się tylko wtedy, 

kiedy nazwa zespołu jest zapisana cyframi lub symbolami,      

• Sygnatura jednostki archiwalnej lub numer spisu zdawczoodbiorczego; jeśli sygnatura 

jednostki archiwalnej składa się z kilku symboli, dopuszcza się stosowanie skrótu sygn., 

wtedy jednak skrót należy stosować konsekwentnie,      

• Tytuł dokumentu względnie opis dokumentu pozwalający na jego identyfikację. W 

przypadku jeżeli dokument posiada tytuł własny należy stosować go w takiej formie w jakiej 

został nadany dokumentowi. Jeżeli tytuł nie pozwala na precyzyjne określenie dokumentu 

należy go wzbogacić po przecinku o opis podający: rodzaj dokumentu, nadawców i 

odbiorców. Należy podawać pełne imiona nadawców i adresatów, nie inicjał.  

W przypadku opracowań, wydawnictw wewnętrznych etc. podajemy imię i nazwisko autora, 

a po przecinku w cudzysłowie tytuł pracy. Tytuł, opis dokumentu, przytaczanej relacji lub 

opracowania podawany jest antykwą,      

• Bezwzględnie należy podać miejsce i datę powstania dokumentu rozdzielając je 

przecinkiem; miejsce przybliżone i/lub data przybliżona w nawiasie kwadratowym; jeśli nie 

można ustalić miejsca stosujemy skrót b.m.; jeśli nie można ustalić daty stosujemy skrót b.d.    

• Numer karty (gdy przywoływany jest fragment dokumentu, numer karty, na której znajduje 

się ten fragment). Jeżeli jednostka archiwalna nie posiada paginacji lub foliacji, 

bezwzględnie używamy skrótu b.p. Jeżeli w przypisie podajemy kilka źródeł, ich opisy 

rozdzielamy średnikiem.      
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• Jeżeli dokument został opublikowany powołujemy się wyłącznie na wersję opublikowaną, 

chyba, że istnieje ważki powód do odwołania się do wersji archiwalnej. Wtedy należy w 

przypisie uzasadnić takie postępowanie.     

• W przypadku cytowania maszynopisów, rękopisów lub innych prac niewydanych 

przechowywanych w zasobie archiwalnym należy cytować je jak archiwalia – zob. 

przykłady. 

• Nie powtarzamy informacji, które wcześniej się pojawiały, np. w tytule dokumentu w 

dalszej części zapisu. 

Przykłady:      

– Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej: CAW-WBH), 

Wojskowa Akademia Polityczna (dalej: WAP), sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, 

„Niemiecka koncepcja utworzenia Wojska Polskiego w Generalnym Gubernatorstwie 

Warszawskim podczas I wojny światowej”, praca doktorska obroniona na Wojskowej 

Akademii Politycznej, Warszawa, 1980. 

– CAW-WBH, Dowództwo Frontu Północno-Wschodniego, sygn. I.310.11.20, Ogólna 

instrukcja ewakuacyjna, Warszawa, 7 VII 1920 r., 1. 

– CAW-WBH, Akta Departamentu Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych (dalej: Akta 

Dep. Kaw. MSWojsk.), sygn. I.300.30.214, Zarządzenie płk. dypl. Jana Karcza, szefa 

Departamentu Kawalerii o zebraniu dyskusyjnym sekcji w dniach 19 i 20 II 1937 r., L. dz. 

92/tj., Warszawa, 23 I 1937 r., b.p., mps. 

– AWT, Z-1: POW, 39/78/18, Informacja o nowej koncepcji przygotowania oficerów rezerwy 

i szkolenia obronnego oficerów młodzieży studiującej oraz zadaniach wynikających z tej 

koncepcji dla poszczególnych organów Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 27 VI 

1972 r., 23–44.    

– CAW-WBH, Oddz. IV SG, sygn. I.303.7.88, Pismo szefa Departamentu Uzbrojenia z 14 

VII 1935 r. Urealnienie organizacji wojennej służby uzbrojenia, b.m., 1–3.   

– AAN, KC PZPR, XI A/102, List Nikity Chruszczowa do Bolesława Bieruta w sprawie 

redukcji sił zbrojnych PRL, [Moskwa], 12 VIII 1955 r., 3.    

– AIPN Kr, Akta operacyjne, 010/12061, Analiza materiałów sprawy operacyjnego 

rozpracowania kryptonim „Naprawiacz”, b.m., 8 VI 1978 r., 37.      

– AIPN, MSW II, 4183, Notatka ze spotkania wiceministra Franciszka Szlachcica z aktywem 

Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku, 

b.m., 13 XI 1962 r., 18.    

– AMSZ, zesp. 12, w. 14, t. 331, Raport polityczny poselstwa PRL w Tel Awiwie, [Tel Awiw], 

28 III 1956 r., 36.   

– CAW-WBH, Kolekcja Rękopisów, sygn. I.400.2326, Włodzimierz Gierowski, 

„Organizacja sił zbrojnych z ramienia Rady Regencyjnej w przededniu niepodległości”, 

b.m, b.d., 247–280v, rkps; sygn. I.400.2043, Włodzimierz Gierowski, „Polska Siła Zbrojna 

/Polnische Wehrmacht/. Geneza powstania, krótki zarys rozwoju, stan w dniu objęcia nad 

nią władzy przez Radę Regencyjną, rozbudowa w czasie między 12 X 1918 r. a 11 XI 1918 

r.”, Warszawa, 29 XI 1929 r., 7–9, 45–54, mps; Wojskowe Biuro Badań Historycznych 
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(dalej: WBBH), Edward Barszcz, „Polska Siła Zbrojna”, Warszawa, maj 1974, 82–100, 

mps.  

Bibliografia: 

1. W bibliografii powinny znaleźć się wyłącznie prace cytowane w przypisach artykułu. 

2. Wydzielamy kategorie materiałów przywołanych w bibliografii (Archiwalia, Opracowania, 

Prasa, Materiały i inne jeżeli ma to uzasadnienie). 

3. W przypadku archiwaliów podajemy wyłącznie pełną nazwę archiwum i nazwy zespołów, 

z których korzystano. 

4. Kolejność elementów opisu bibliograficznego powinna być zachowana bez względu na to, 

ile elementów zawiera opis (elementy opisu oddzielamy kropkami z wyjątkiem sytuacji, gdy 

zaznaczono inaczej):      

a)  Wydawnictwa zwarte (jedno- lub wielotomowe; dzieło jednego, dwóch lub trzech autorów; 

dzieło zbiorowe, tj. więcej niż trzech autorów):      

• Nazwisko, imię/imiona (oddzielone przecinkiem). W przypadku wielu autorów kolejnych 

wymieniamy po przecinku podając najpierw imię potem nazwisko (nie rozdzielamy ich 

przecinkami), a ostatniego autora poprzedzamy spójnikiem i.    

• Tytuł. Podtytuł (kursywą).      

• Przekład jeżeli występuje (Tłum.).      

• Redaktor w przypadku, gdy występuje (red.). 

• Numer tomu i części zapisane cyframi arabskimi (T. 1,),     

• Tytuł tomu i części (kursywą).    

• Zakres stron bez skrótu s. lub str. w przypadku prac zbiorowych. 

• Tytuł serii wydawniczej jeżeli występuje.  

• Miejsce: nazwa wydawnictwa, rok wydania. (b.m.w., b.w., b.d.w., umieszczamy w 

odpowiednich miejscach).  

• Numer DOI jeżeli istnieje.     

• Informacje dodatkowe.  

• W przypadku przywoływania kompletnych prac zbiorowych nazwisko/nazwiska 

redaktora/redaktorów powinno zostać podane tak jak nazwisko/nazwiska autora/autorów w 

wydawnictwie zwartym po czym należy umieścić przecinek i skrót red.   

b) Prace niewydane, dysertacje, manuskrypty w zbiorach autora:      

• Nazwisko, imię/imiona (oddzielone przecinkiem). W przypadku wielu autorów kolejnych 

wymieniamy po przecinku.    

• „Tytuł. Podtytuł.” (antykwą w cudzysłowie).     
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• Numer tomu i części (T. 1,),      

• „Tytuł tomu i części.” (antykwą w cudzysłowie), 

• Typ dysertacji, jeżeli występuje (np. praca doktorska), 

• Miejsce wytworzenia/Uniwersytet 

• Rok powstania       

• rkps, mps.    

c) Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:      

• Nazwisko, imię/imiona (oddzielone przecinkiem). W przypadku wielu autorów kolejnych 

wymieniamy po przecinku.    

• „Tytuł.” (antykwą w cudzysłowie)      

• W  

• Dalej jak w opisie bibliograficznym wydawnictwa zwartego.     

d) Czasopisma:      

• Nazwisko, imię/imiona (oddzielone przecinkiem). W przypadku wielu autorów kolejnych 

wymieniamy po przecinku.    

• „Tytuł artykułu. Podtytuł.” (antykwą w cudzysłowie).      

• Tytuł czasopisma (kursywą) 

• Rocznik lub tom zapisane cyframi arabskimi, 

• Część rocznika (numer, zeszyt; numer podwójny zapisane cyframi arabskimi: 1/2; numery 

kolejne: 1–2)  

• (Rok wydania w nawiasie):  

• Zakres strony po dwukropku bez skrótu s. lub str. 

• Numer DOI jeżeli istnieje. 

e) Prasa codzienna:      

• Imię i nazwisko,      

• „Tytuł artykułu. Podtytuł,” (antykwą w cudzysłowie),      

• Tytuł czasopisma (kursywą).  

• Data wydania a nie numer, w formacie miesiąc dzień 

• Rok wydania, 

• strony bez skrótu s. lub str. 
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Przykładowa Bibliografia:      

Archiwalia 

  

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego 

  Generalny Inspektorat Kawalerii  

  Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych   

Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych 

Wojskowe Biuro Historyczne 

 

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie 

  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 

  Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie 

  

Opracowania 

Albert, Andrzej [Roszkowski, Wojciech]. Najnowsza historia Polski 1918–1980. Londyn: 

Polonia, 1989. Wyd. 2.   

Anderson, Sheldon. A Cold War in the Soviet Bloc: Polish-East German Relations, 1945– 1962. 

Boulder: Westview Press, 2001.  

Dąbrowska, Maria. Dzienniki powojenne. Wstęp i oprac. Tadeusz Drewnowski. T. 2, 1950–

1954. Warszawa: Czytelnik, 1996.      

Dudek Antoni, Aleksander Kochański, i Krzysztof Persak, oprac. Centrum władzy. Protokoły 

posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970. Dokumenty do dziejów PRL. 

Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2000.   

Dzierzgowska, Anna et al. Supliki do najwyższej władzy. Red. Marcin Kula. Warszawa: Instytut 

Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1996.    

Filipowicz, Tytus, „Z ziemi włoskiej do Polski.” Bellona 16, z. 10 (1924): 56–68.  

Gluchowski Leszek, i Edward Nalepa. The Soviet-Polish Confrontation of October 1956. The 

Situation in the Polish Internal Security Corps. Cold War International History Project Working 

Paper. Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1997.  

Kania, Leszek. „Organizacja i rys działalności sądów polowych Naczelnego Dowództwa WP w 

przełomowym okresie wojny z Rosją sowiecką latem 1920 roku (część 1).” Przegląd 

Historyczno-Wojskowy (PHW) 19, nr 3/4 (2018): 45–84; „(część 2).” PHW 20, nr 1 (2019): 75–

118.   

Kissinger, Henry. The Kissinger Transcripts. The Top Secret Talks with Beijing and Moscow. 

Red. William Burr. New York: New Press, distributed by W.W. Norton, 1998.      

Kochanowski, Jerzy. W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945–1950. 

Warszawa: Wyd. Neriton, 2001.      

Larsen, R. „Als Tankkommandant.” Militär-Wochenblatt 110, nr 42 (1925/1926): 1529–33.  
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Matis, Jan. [Kozłowski M.]. „Dżuma.” Kultura (Paryż), marzec, 1969, 58–61.      

Nowak, Michał. „Wspomnienia z mojej młodości.” Kraków 1962, mps w zbiorach Jana 

Kowalskiego. 

Romek, Zbigniew. „Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji. Od 

ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia.” Dzieje Najnowsze 31, nr 4 (1999): 139–159.     

Wołkogonow, Dmitrij. Stalin. Tłum. Maciej Antosiewicz. T. 1. Warszawa: Wyd. Amber, 1998.      

Wrzesiński, Wojciech. „Postawy i nastroje Polaków po klęsce wrześniowej na terenie okupacji 

sowieckiej.” W Komunizm. Ideologia, system, ludzie. Red. Tomasz Szarota, 365–400. 

Warszawa: Wyd. Neriton, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2001.   

 

Prace niepublikowane 

Jędrysiak, Jacek. „Pruska myśl strategiczna 1815–1848.” Praca doktorska, Uniwersytet 

Wrocławski, 2014, mps. 

 

Prasa 

Władyka, Wiesław. „Robotnicy wyszli na ulice.” Polityka, czerwiec 30, 2001, 67–70. 

Krzyżak Tomasz, i Andrzej Gajcy. “Armia PRL kontra Papież.” Plus Minus, czerwiec 9–10, 

2018, 4–9, dodatek do Rzeczpospolitej. 

Grajewski, Andrzej. „Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki.” Więź 2001, nr 5, 112–28.      

Kaczyński, Jarosław. „Oczyszczanie pamięci.” Rzeczpospolita, maj 19, 2000, 2.   

  

Internet 

Janczak, Bartosz. „Mobilizacja w pułkach kawalerii II Rzeczpospolitej w 1939 r.” Histmag.org. 

Dostęp kwiecień 17, 2021. https://histmag.org/Mobilizacja-w-pulkach-kawalerii-II-

Rzeczpospolitej-w-1939-r.-9243. 

Wikipedia. „Samodzielna Grupa Operacyjna «Polesie».” Dostęp maj 16, 2022. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielna_Grupa_Operacyjna_„Polesie”. 

 

Opracowanie materiałów źródłowych:          

W przypadku opracowań materiałów źródłowych stosujemy zasady jak powyżej. Dokumenty 

należy przygotować w takiej formie by zachować w miarę możności oryginalny układ 

kancelaryjny dokumentu wraz z oryginalnym zapisem. Uwspółcześnienie ortografii i 

interpunkcji jest wskazane – brak takiego postępowania należy wyjaśnić we wstępie. 

 

Wszelkie błędy, uzupełnienia i wskazania do tekstu głównego uznane za niezbędne należy 

zamieścić w nawiasie kwadratowym w tekście głównym lub wyjaśnić w przypisie.     


