Abstrakt
W związku z planowaną konferencją w dniach 27-28 października i
koniecznością stworzenia programu abstrakty należy nadsyłać

do 30 września 2017 roku na adres:

konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com
W celu ułatwienia obsługi korespondencji prosimy o tytułowanie wiadomości
dot. Abstraktów wg wzoru:
Tytuł: Abstrakt – Anna Kowalska „Egzekucja należności od skazanego”
Czas na wygłoszenie referatu przez prelegenta podczas konferencji: 8 min.
Zachęcamy Państwa do tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point
mogących stanowić tło lub materiały pomocnicze podczas referatu, które także prosimy
nadsyłać wcześniej, celem weryfikacji współdziałania ze sprzętem.
Uprzejmie informujemy, że podczas konferencji odbędzie się konkurs referatów z nagrodami
i wyróżnieniami.
Kontakt z organizatorami:
email:konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com
tel: mgr Aleksandra Leszczyńska – tel. 724 40 4042

Publikacja
Wskazówki dotyczące opracowania materiałów konferencyjnych przeznaczonych do
publikacji
W związku z planowaną publikacją po konferencji pracę należy nadsyłać do
20 listopada 2017 roku na adres:

konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com
W celu ułatwienia obsługi korespondencji prosimy o tytułowanie wiadomości dot. artykułów
wg wzoru:
Tytuł: Artykuł – Anna Kowlaska „Egezkucja należności od skazanego”
1.
Pracę należy przygotować w dowolnym edytorze tekstu i zapisać w trybie zgodności
zMS Word.
2.
Objętość pracy powinna obejmować co najmniej 20 tys. znaków(ze spacjami), nie
powinna jednak znacznie przekraczać 20 tys. znaków.
3 .Czcionka: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, interlinia: 1,5 wiersza (w przypadku
przypisów – pojedynczy), marginesy: standardowe.
Przypisy: czcionka 10 pkt, Tytuł 14 pkt, podtytuły 12 pkt pogrubione
4. Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko
autora/autorów, stopień naukowy lub tytuł naukowy (zawodowy) oraz nazwę

reprezentowanej instytucji (w przypadku uczelni wyższych także nazwę wydziału i
instytutu/katedry/zakładu).
5. Na końcu lub w oddzielnym pliku należy zamieścić krótki opis autora.
5. Jedynym dopuszczalnym sposobem wyróżnienia tekstu jest pogrubienie.
7.
Pracę należy opatrzyć stosownym komentarzem w postaci przypisów dolnych.
Odsyłacz cyfrowy (we frakcji górnej) należy umieścić bezpośrednio po fragmencie, do
którego odnosi się przypis (przed kropką kończącą zdanie). Należy stosować klasyczny
system przypisów.
8.
Opis bibliograficzny publikacji drukowanych należy stosować wg następujących
schematów:

BIBLIOGRAFIA
Piśmiennictwo
Akty normatywne
Orzecznictwo
Netografia
Inne
a) opracowania autorskie (należy podać wszystkich współautorów opracowania):
Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne, Część ogólna, Znak, Kraków 2010.
b) opracowania zbiorowe:
Melezini M.(red.), Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, System Prawa Karnego, Tom 6,
Wydanie 2, C.H.Beck, Warszawa 2016. c) fragmenty opracowań zbiorowych:
Grześkowiak A., Rozdział I Kary §7 Problem kary śmierci, w: M. Melezini (red.), Kary i inne
środki reakcji prawnokarnej, System Prawa Karnego, Tom 6, Wydanie 2, C.H.Beck,
Warszawa 2016, s.418-421. d) artykuły z czasopism:
Nawój – Śleszyński A., Skazani odbywający zastępczą karę pozbawienia wolności i ukarani
w populacji więziennej (z problematyki redukcji populacji więziennej), w: Przegląd
Więziennictwa Polskiego, Warszawa 2013, Nr 78, s. 54.
e) opis bibliograficzny publikacji zamieszczonych w Internecie należy uzupełnić zgodnie ze
schematem:
Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencji
naukowej „Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa”,
https://www.rpo.gov.pl/pliki/1165502902.pdf, [dostęp: 20.06.2017 r.].
Praca powinna zawierać bibliografię uporządkowaną alfabetycznie.
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek
stylistyczno-językowych. Wszelkie większe zmiany będą konsultowane z autorem. Komitet
redakcyjny zastrzega sobie prawo skracania prac przekraczających wskazaną objętość.
Uprzejmie prosimy o ścisłe dostosowanie się do wymagań przedstawionych powyżej,
znacznie ułatwi to prace redakcyjne, a co za tym idzie skróci czas oczekiwania na wydanie
publikacji.

Celem usprawnienia prac redakcji, prosimy także o pozostawienie do siebie kontaktu
telefonicznego.
W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Kontakt z organizatorami:
e-mail:konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com
tel: mgr Aleksandra Leszczyńska – tel. 724 40 40 42

