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I. Wprowadzenie 

 Jednym z warunków uzyskania dyplomu jest właściwie i samodzielnie napisana 

oraz pozytywnie oceniona przez promotora i recenzentów praca dyplomowa (licen-

cjacka lub magisterska), a następnie obroniona przez studenta w czasie egzaminu dy-

plomowego. Student jako autor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu oryginalności 

i rzetelności przedstawionego materiału i winien przestrzegać wszelkich przepisów 

prawa oraz zasad etycznych w tym zakresie. Choć praca dyplomowa ma charakter od-

twórczy, niemniej musi świadczyć o pogłębieniu przez studenta znajomości wybranej 

dziedziny naukowej, stanowiącej przedmiot mieszczący się w obrębie kierunku Bezpie-

czeństwo wewnętrzne oraz studiowanej specjalności, zdolności integrowania wiedzy 

i umiejętności nabytych w czasie toku studiów. Co więcej, student powinien udokumen-

tować umiejętność samodzielnego wyszukiwania właściwej literatury naukowej i posłu-

giwania się nią, a także umiejętność korzystania z materiałów źródłowych oraz łączenia 

teorii z praktyką i badaniami własnymi. Podkreślić należy, że praca dyplomowa, powin-

na wyróżniać się bardziej rozbudowaną częścią praktyczną. 

 Poprzez właściwie napisaną pracę dyplomową student ma wykazać, że jest czło-

wiekiem dojrzałym intelektualnie i gotowym do podjęcia pracy w instytucjach i syste-

mach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. 

II. Seminarium dyplomowe 

 Pracę dyplomową każdy student przygotowuje w ramach prowadzonego semina-

rium dyplomowego, pod kierunkiem naukowym promotora pracy. Forma i metodyka 

seminarium zależy od prowadzącego, czyli promotora. Jego ustalenia oraz uwagi są 

bezwzględnie obowiązujące, ponieważ promotor jest opiekunem naukowym i doradcą 

merytorycznym piszącego pracę. Z nim ustala się wstępną i ostateczną tematykę pracy. 

Promotor przyjmuje, odrzuca lub koryguje plan i konstrukcję pracy, dając wytyczne, co 

do ostatecznej wersji pracy dyplomowej studenta, która podlega jego późniejszej ocenie. 

 Student ma jednak obowiązek pamiętać, że to on samodzielnie przygotowuje 

swoją pracę dyplomową, a nie promotor. Rolą promotora jest: 

 określenie obszaru i problemu badawczego, 

 pomoc w wyborze i sformułowaniu tytułu pracy, 

 pomoc we właściwym zorganizowaniu pracy własnej studenta, 

 pomoc w doborze literatury przedmiotu oraz źródeł niezbędnych do napisania  

pracy, 

 czuwanie nad merytoryczną i formalną stroną pracy (informacje na temat redakcyj-

nej strony pracy), 

 służenie radą i wskazówkami metodycznymi, 

 sprawowanie kontroli i nadzoru wykonawczego nad poprawnym i terminowym 

opracowywaniem poszczególnych części (rozdziałów). 
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 Decydując się na wybór tematu, student powinien kierować się własnymi zainte-

resowaniami, uzdolnieniami, posiadanymi umiejętnościami korespondującymi z bezpie-

czeństwem, pilnością oraz możliwościami korzystania z literatury polskiej, a także obco-

języcznej. 

Regulamin studiów WSBPiI „Apeiron”  

§ 20, § 21, § 22 odnośnie pracy dyplomowej stanowi: 

§ 20. PRACA DYPLOMOWA 

1. Praca dyplomowa jest opracowaniem określonego tematu w formie pisemnej. 

2. Prace dyplomowe są przedmiotami prawa autorskiego, przy czym prawa autorskie przysłu-

gują studentowi, z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo publikacji przysługuje Uczelni. 

3. Problematyka pracy dyplomowej powinna być ustalona nie później niż dwa semestry przed 

końcem studiów i powinna pozostawać w związku z kierunkiem i specjalnością studiów 

oraz uwzględniać zainteresowania studenta. 

4. Student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z tytułem 

profesora lub stopniem doktora habilitowanego lub doktora (promotor). Po zasięgnięciu 

opinii rady wydziału dziekan może upoważnić do kierowania pracą dyplomową nauczyciela 

akademickiego spoza Uczelni. 

5. Promotor może wnioskować do dziekana o skreślenie z jego listy dyplomanta, który nie 

wywiązuje się z obowiązków. 

6. Stopień samodzielności wykonania pracy dyplomowej weryfikowany jest za pomocą pro-

cedur antyplagiatowych, zgodnie z odpowiednim zarządzeniem rektora.  

7. Tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie określa 

promotor. 

8. Praca dyplomowa spełniająca wymagania określone w § 6 regulaminu dyplomowania po-

winna być złożona w dziekanacie do zakończenia sesji egzaminacyjno-zaliczeniowej ostat-

niego roku studiów danego stopnia. 

9. (skreślono).  

10. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent. 

11. Od negatywnej oceny pracy studentowi przysługuje odwołanie do dziekana wydziału 

w ciągu 14 dni. 

12. Szczegółowe zasady przygotowania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dy-

plomowego reguluje Regulamin Dyplomowania. 

§ 21. EGZAMIN DYPLOMOWY 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej) jest 

spełnienie łącznie następujących warunków: 

a)  zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów, 
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b)  zaliczenie przewidzianej w planie studiów praktyki zawodowej i zgrupowań szkole-

niowych, 

c)  otrzymanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej od promotora i recenzenta. 

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, składającą się 

z przewodniczącego, promotora oraz recenzenta. 

3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym, ma formę ustną i składa się z obrony 

pracy dyplomowej oraz odpowiedzi na pytania. 

4. Na pisemny wniosek studenta lub promotora dziekan może wyrazić zgodę, aby egzamin 

dyplomowy był egzaminem otwartym. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, przekłada student lub promotor przed ustaleniem ter-

minu egzaminu. 

6. Informacja o terminie przeprowadzenia otwartego egzaminu dyplomowego podawana 

jest do wiadomości publicznej co najmniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu po-

przez wywieszenie w gablocie oraz umieszczenie na stronie internetowej Uczelni. 

7. Uczestnicy otwartego egzaminu dyplomowego niebędący członkami komisji egzaminacyj-

nej nie mogą zadawać studentowi pytań oraz uczestniczyć w obradach w części niejaw-

nej, oceniającej egzamin. 

8. Uczestnicy otwartego egzaminu dyplomowego powinni zachowywać się w sposób nieza-

kłócający przebiegu egzaminu oraz podkreślający wagę zdarzenia. 

9. Przewodniczący komisji, w uzasadnionym przypadku, może poprosić o opuszczenie sali 

uczestników zachowujących się w sposób niewłaściwy. 

10. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego lub nieprzy-

stąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie dziekan wyznacza drugi termin tego eg-

zaminu. 

11. Drugi termin egzaminu dyplomowego traktuje się jako ostateczny. 

12. Negatywny wynik egzaminu dyplomowego w drugim terminie powoduje skreślenie z listy 

studentów. 

13. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół na drukach ustalonych przez dziekana, 

który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. 

14. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem ocen z egzaminu i ostatecznej oceny ze 

studiów ogłasza przewodniczący komisji, w obecności jej członków, bezpośrednio po jego 

złożeniu. 

15. Od wyniku egzaminu dyplomowego student może się odwołać do rektora w terminie 

14 dni od daty złożenia egzaminu. 

§ 22. UKOŃCZENIE STUDIÓW 

1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem pozy-

tywnym. 

2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie odpowied-

niego tytułu zawodowego oraz suplement do dyplomu, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 
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3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uregulowanie przez studenta wszystkich zobowiązań 

wobec Uczelni. 

4. Na ostateczny wynik studiów składa się:  

1)  średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń z całego okresu 

studiów z uwzględnieniem ocen niedostatecznych i wyłączeniem ocen uzyskanych 

w ramach uzupełniania różnic programowych, stanowiąca 1/2 oceny, 

2)  ocena pracy dyplomowej, stanowiąca 1/4 oceny, 

3)  ocena z egzaminu dyplomowego, stanowiąca 1/4 oceny. 

5. Ocena z egzaminu dyplomowego stanowi średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych za od-

powiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne. 

6. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik według skali: 

1) do 3,49 – dostateczny, 

2) od 3,50 do 3,75 – dostateczny plus, 

3) od 3,76 do 4,49 – dobry, 

4) od 4,50 do 4,75 – dobry plus, 

5) od 4,76 – bardzo dobry. 

7. Absolwent kwalifikuje się do otrzymania dyplomu z wyróżnieniem, jeśli spełnia następujące 

warunki; 

1) uzyskał średnią ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,75, 

2) z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego uzyskał oceny 5,0, 

3) wyróżniał się właściwą postawą i zaangażowaniem w życie Uczelni. 

8. Dyplom oraz suplement powinny być wydane absolwentowi w ciągu 30 dni od dnia złoże-

nia egzaminu dyplomowego. 

III. Proces przygotowywania pracy dyplomowej 

 Pisanie pracy dyplomowej należy zacząć planować już pod koniec II roku studiów 

(w przypadku studiów licencjackich – I stopnia) oraz I roku studiów (w przypadku stu-

diów magisterskich – II stopnia), aby wybór seminarium dyplomowego był w pełni 

świadomy. Warto już wcześniej przemyśleć tematy i problemy, którymi student chciałby 

się zająć w swojej pracy. Decyzja ta powinna zostać wyartykułowana na piśmie, jako 

element konieczny do zaliczenia proseminarium licencjackiego (zgłoszenie na listę 

zbiorczą). Promotor ma bowiem pomóc przygotować pracę, ale nie może wybrać za stu-

denta problemów, które go interesują, ani też narzucić mu tematu pracy. W związku 

z powyższym, etapy przygotowania pracy są następujące: 

1. Wybranemu przez siebie wykładowcy (przyszłemu promotorowi), należy przed-

stawić obszar własnych zainteresowań, w obrębie którego student pragnie poszu-

kiwać interesujących go zagadnień. 

2. Student zobowiązany jest do korzystania z zasobów literatury fachowej, na podsta-

wie której przygotuje krótką rozprawę, stanowiącą zalążek jego pracy dyplomowej. 

W związku z tym, wybór literatury musi być przemyślany i zgodny z zainteresowa-

niami studenta, a także tematyką przyszłej pracy dyplomowej. Opracowanie należy 
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przedłożyć promotorowi na seminarium dyplomowym nie później niż do rozpoczę-

cia trzecich zajęć seminaryjnych. 

3. Po zakwalifikowaniu się na wybrane seminarium, wspólnie z promotorem należy 

doprecyzować tematykę pracy; należy również odebrać w Dziekanacie Uczelni Kartę 

Seminariów Dyplomowych stanowiącą integralny z innymi dokument przebiegu  

studiów. 

4. Należy przygotować, przedstawić i przedyskutować z promotorem opracowany 

przez studenta plan i konstrukcję pracy, a także wstępnie opracowaną literaturę 

przedmiotu. 

5. Kolejny krok, to praca nad źródłami i literaturą lub podjęcie procesu badawczego 

związanego z tematem pracy. 

6. Należy sukcesywne prezentować (podlegające ocenie!) fragmenty pracy licencjac-

kiej oraz magisterskiej na kolejnych seminariach. 

7. Następnie należy podjąć pracę nad uwagami z dyskusji seminaryjnej oraz uzupeł-

nieniami wniesionymi przez promotora. 

8. Ostateczną wersję pracy należy przygotować na podstawie dyskusji seminaryjnych, 

uwzględniając wszystkie uwagi i wskazówki promotora. 

9. Po uzyskaniu akceptacji promotora, należy złożyć w Dziekanacie pracę dyplomową 

wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami (zgodnie z Regulaminem studiów 

i Regulaminem dyplomowania).  

IV. Wybór i zdefiniowanie problemu badawczego (tematu pracy) 

 Temat pracy powinien być zwięzły, szczegółowy i konkretny. Zdarza się bowiem, 

że prace mające tematy sformułowane zbyt ogólnie i szeroko – kończą się niepowodze-

niem, a sama praca jest powierzchowna i nie spełnia kryteriów merytorycznych. Tytuł 

pracy oraz tytuły rozdziałów muszą być adekwatne do treści zawartych w pracy lub 

rozdziale. Ponadto, tytuł pracy, a także rozdziałów winny mieć charakter problemowy. 

Dokonując wyboru tematu, należy zatem odpowiedzieć sobie na następujące  

kluczowe pytania: 

 Czy temat jest na tyle szeroki, że ewentualne zarzuty, iż badana problematyka jest 

zbyt wąska i mało znacząca, będą nieuzasadnione? 

 Czy temat nie jest zbyt szeroki, stwarzając zagrożenie, że praca będzie powierz-

chowna i niewystarczająca pod względem merytorycznym? 

 Czy podjęty temat uda się zrealizować w określonym terminie? 

 Czy możliwy będzie dostęp do osób kompetentnych, z którymi kontakt może okazać 

się niezbędny dla właściwego opracowania tematu? 

 Czy informacje, które student chce zebrać do pracy nie mają charakteru poufnego? 

 Czy rezultaty przeprowadzonych badań mogą być udostępnione i ujęte w formie 

pracy dyplomowej? 

 Sformułowanie problemu badawczego to odpowiedzialne i nastręczające wie-

lu trudności zadanie dla prawie każdego studenta. Problem badawczy to zagadnienie, 

które wymaga rozwiązania, są to pytania, na które chcemy udzielić odpowiedzi 
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na drodze postępowania naukowego. Dlatego na tym etapie ważne są konsultacje i 

uzgodnienia z promotorem, który pomoże studentowi sformułować temat pracy oraz 

oceni, czy zaproponowany problem badawczy jest zgodny z wymaganiami stawianymi 

pracom dyplomowym i mieści się w profilu kierunku studiów Wyższej Szkoły Bezpie-

czeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Podejmowany problem 

może bowiem zawierać elementy już zbadane i wyjaśnione, podczas gdy istnieje wiele 

innych, wartych rozstrzygnięcia. Podjęcie problemu może nastąpić w dwóch perspekty-

wach: 

 historycznej – ukazującej aspekt rozwojowy, 

 przedmiotowej – budowanej według problemów występujących w przedstawianym 

zjawisku. 

 Warto również zadbać o to, aby wybór tematu pracy dyplomowej był zgodny 

z rzeczywistymi zainteresowaniami studenta, ponieważ to warunkuje sprawną, dającą 

pełną satysfakcję i przyjemność pracę nad materiałem. Wybierając temat, nie należy 

więc kierować się modą, przekonaniem o łatwości jego napisania, czy przypadkiem.  

Takie prace, wbrew pozorom, pisze się naprawdę bardzo trudno. 

 Pamiętać jednocześnie należy, że przy wyborze problemu badawczego (tematu 

pracy) należy uwzględnić nie tylko indywidualne zainteresowania studenta, lecz rów-

nież możliwości jego realizacji (dostępność źródeł, znajomość języka obcego, czaso-

chłonność badań itp.). 

 Po wyborze obszaru badawczego, a następnie określeniu problemu (wraz 

z ewentualną hipotezą), należy sformułować tytuł pracy. Tytuł pracy dyplomowej powi-

nien przede wszystkim: 

 obejmować obszar wiedzy z zakresu administrowania systemami bezpieczeństwa, 

 odpowiadać treści pracy, 

 być zgodny i wynikać ze struktury pracy. 

 Tytuł pracy powinien w sposób zwięzły i zrozumiały ujmować temat pracy (obję-

tość ok. 1,5 wiersza). W tytule nie należy stosować jakichkolwiek skrótów.  

 Sformułowanie tezy, którą student chce w pracy udowodnić, pozwoli mu przy-

stąpić do właściwych badań i przeprowadzić odpowiednią analizę. Wynikiem analizy 

powinno być sformułowanie wniosków i zaproponowanie rozwiązania postawionego 

problemu. 

 Studiowanie literatury, badania źródłowe i analiza porównawcza. Chcąc 

zweryfikować i udowodnić postawione tezy, piszący pracę musi wykonać następujące 

czynności: 

 przestudiować dostępną literaturę (sporządzić listę pozycji dostępnych w bibliote-

kach, czytelniach i na rynku wydawniczym), 

 przedstawić listę promotorowi, który pomoże dokonać wyboru tych pozycji, które 

będą najbardziej przydatne dla pracy, 

 przestudiować dostępną literaturę tematyczną i zgromadzić materiał niezbędny do 

napisania pracy dyplomowej, 
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 uporządkować zebrany materiał według kryteriów przyjętych w konstrukcji swojej 

pracy, 

 przystąpić do sporządzania pierwszej wersji pracy dyplomowej. 

 Pierwszy krok w gromadzeniu bibliografii to staranne przeglądanie w katalogach 

bibliotecznych (także internetowych) haseł, które mogą odnosić się do danego tematu 

rozprawy. Jest to mozolna praca, ale pozwala poznać dorobek naukowy z zakresu wy-

branej dziedziny. W przypadku trudności, na które student może natrafić podczas gro-

madzenia bibliografii, warto skorzystać z porad działu informacji naukowej, który znaj-

duje się w każdej bibliotece naukowej. Ponadto należy korzystać z ułatwień, jakie  

stwarza Internet.  

V. Metodyka pracy 

 Na przygotowanie pracy dyplomowej trzeba zwykle poświęcić około 110–120 

godzin. Wymaga to więc poważnego zaangażowania i dlatego konieczne jest skrupulatne 

zaplanowanie wszystkich czynności. Można przyjąć, że ramowe rozliczenie czasu na 

przygotowanie pracy wygląda następująco: 

 5 spotkań (po 2 godziny) w ramach seminarium dyplomowego – 10 godzin, 

 indywidualne kontakty z promotorem w czasie dyżurów i konsultacji – min. 14  

godzin, 

 zbieranie i studiowanie materiałów badawczych oraz pisanie pracy – ok. 90–100 

godzin. 

Razem ok. 110–120 godzin 

 Należy jednak pamiętać, że czas pisania pracy dyplomowej to kwestia wysoce 

indywidualna, dlatego warto dużo wcześniej podjąć rozważania nad wyborem tematu 

pracy i gromadzeniem odpowiednich materiałów, aby mieć pewność, że będzie ona po-

siadała należną wartość merytoryczną i zostanie ukończona terminowo. 

VI. Redakcja pracy dyplomowej 

 Układ pracy dyplomowej przedstawia się następująco: 

 1. STRONA TYTUŁOWA  

[(Nazwa Uczelni, wydział, kierunek studiów, tytuł pracy, autor, promotor, miejsce, rok – 

po liczbie roku nigdy nie stawiany litery „r”). Strona tytułowa (strona pierwsza pracy) 

winna zawierać tekst: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 

„Apeiron” w Krakowie, Wydział Nauk Społeczno-Prawnych, Kierunek: Bezpieczeństwo  

wewnętrzne (u góry, wyśrodkowanie, 12 pkt.), tekst: Tytuł pracy (czcionka 18 pkt., wy-

środkowanie), Autor i Nr albumu (mniej więcej na środku strony), tekst: Promotor pracy  

licencjackiej/magisterskiej + tytuł naukowy i nazwisko promotora (po prawej stronie, 12 

pkt.), tekst: Kraków + odpowiedni rok (na samym dole strony na środku, 12 pkt.)] 

 



 
11 

 

 2. SPIS TREŚCI  

[W spisie treści umieszcza się wszystkie części składowe pracy dyplomowej według ich 

kolejności występowania z wyraźnym podziałem na rozdziały i podrozdziały, i dokład-

nym podaniem stron, od których się zaczynają. Spis treści ujawnia strukturę całości,  

informując o jej jakości (treść, logika układu). Stanowi narzędzie sprawnego poruszania 

się po tekście głównym pracy. Strony tej nie numeruje się, podobnie jak strony tytuło-

wej, choć w ogólnej kolejności numeracji stron, oczywiście uwzględnia się ją. Spis treści 

należy sporządzić, kierując się zasadami przyjętymi w wydawnictwach książkowych.] 

 3. WSTĘP 

[Wstęp to integralna część tekstu głównego pracy i stanowi niejako wizytówkę całej 

pracy dyplomowej, gdyż jego zadaniem jest w sposób zwięzły poinformowanie czytelni-

ka o tym, co praca zawiera pod względem merytorycznym i czego można się spodziewać 

w toku jej lektury. Stąd, we wstępie należy: 

 sprecyzować temat pracy i wyjaśnić użyte w niej terminy (jeśli zachodzi taka potrze-

ba), 

 wyjaśnić i uzasadnić dlaczego wybrano dany temat (podkreślić przede wszystkim 

naukowe elementy uzasadniające dokonany wybór – np. podkreślić aktualność podję-

tej problematyki, potrzebę wypełnienia luki występującej w literaturze przedmiotu 

lub możliwość wykorzystania wyników badań w swojej pracy zawodowej), 

 określić cel pracy i przedstawić tezy w niej stawiane, które autor obala, a które po-

twierdza, 

 scharakteryzować pokrótce dotychczasowy stan badań w zakresie podjętego tematu, 

 nie unikać wzmianki o potencjalnych niedociągnięciach badawczych, ponieważ są one 

równie istotne jak badania przebiegające zgodnie z oczekiwaniami, 

 określić charakter i rodzaj źródeł, z których korzystano w pracy (literatura, raporty, 

opracowania, podręczniki, Internet), 

 omówić zastosowane metody badawcze i przedstawić informacje o zebranym przez 

siebie materiale badawczym, 

 zaznaczyć, w jaki sposób bezpieczeństwo pomaga lub zazębia się z problemami, pro-

cesami omawianymi w pracy, 

 scharakteryzować konstrukcję pracy i kolejno przedstawić poszczególne jej rozdziały, 

wskazując w nich myśli przewodnie. 

 Wstęp liczy zwykle kilka stron. Praktyczna uwaga: pisanie pracy student rozpo-

czyna najczęściej od napisania kolejnych rozdziałów merytorycznych, a wstęp redago-

wany jest po napisaniu całej pracy.] 

 4. ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY 

[Jest to najobszerniejsza część składowa pracy dyplomowej, która zawiera: rozdział teo-

retyczny, czyli przegląd literatury przedstawiający stan wiedzy na dany temat; rozdziały 

dokumentujące pracę własną studenta. Rozdziały i podrozdziały to najważniejsze części 

pracy, ponieważ zawierają najistotniejszą jej treść. O podziale tekstu na rozdziały, pod-

rozdziały lub punkty decyduje sam autor (korzystając z rady promotora). 
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 Tytuły i odpowiadająca im treść rozdziałów winny kolejno z siebie wynikać, two-

rząc spoistą wewnętrznie i pozbawioną przypadkowości całość dającą możliwość prze-

chodzenia do coraz bardziej pogłębionych i szczegółowych rozważań, a następnie do 

ewentualnej syntezy czy uogólnienia. Bardzo ważne jest tutaj uporządkowanie hierar-

chiczne, które wynika z istnienia nierównorzędnych części pracy, czyli rozdziałów, pod-

rozdziałów, akapitów. W rozdziałach prowadzi się zasadniczy tok rozumowania. Trzeba 

przy tym pamiętać, że umiejętność konstruowania wypowiedzi rzutuje na jakość pracy. 

 Redagując tekst główny pracy, należy mieć na uwadze następujące ustalenia  

formalne: 

 poszczególne rozdziały powinny być wyróżnione, a więc każdy z nich winien zaczy-

nać się od nowej strony, podrozdziały winny być oddzielone pustym wierszem,  

 liczba rozdziałów nie powinna być zbyt duża, ale i zbyt mała. Przyjmuje się, że winno 

ich być co najmniej trzy (praca licencjacka) lub co najmniej pięć (praca magisterska). 

Sama też konstrukcja rozdziałów i podrozdziałów nie powinna być zbyt skompliko-

wana. Na początku każdego rozdziału można napisać krótko czego dotyczy. 

 Jeżeli chodzi o merytoryczne rozdziały pracy dyplomowej, to co najmniej 

2/3 pracy powinno dotyczyć jej tematu i wszystkie elementy tytułu powinny zostać 

szczegółowo omówione (maksymalnie 1/3 pracy winny stanowić: strona tytułowa, spis 

treści, wstęp, zakończenie, aneksy, czyli wszystkie te części, które nie są merytoryczny-

mi rozdziałami pracy). Niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na zachowanie tej pro-

porcji!] 

 5. ZAKOŃCZENIE  

[Zakończenie to podsumowanie pracy – powinno więc być klarowne i przejrzyste. Za-

kończenie ma być syntezą wniosków i podsumowaniem wyników tego, do czego doszedł 

autor w rozdziałach i podrozdziałach, a także umożliwić czytelnikowi ocenę, czy auto-

rowi pracy udało się osiągnąć zamierzony cel. Powinno więc zawierać ustosunkowanie 

się autora do zadań wskazanych we wstępie do pracy, a w szczególności celu i zakresu 

pracy oraz porównanie ich z faktycznymi wynikami pracy. 

 Jeśli wnioski formułowane w pracy licencjackiej lub magisterskiej znane są już 

w literaturze przedmiotu, to odwołując się do nich w zakończeniu warto zaznaczyć, że 

potwierdzają one istniejące już ustalenia dokonane przez innych badaczy. W zakończe-

niu warto też podać ewentualne utrudnienia, jakie student napotkał w trakcie opraco-

wywania tematu badawczego, powodując, że problem został „otwarty”. 

 Zakończenie musi być faktycznym zamknięciem pracy – nie może upodabniać się 

do formy rozdziałów. Dlatego nie należy tutaj wprowadzać nowych wątków polemicz-

nych, podawać cytatów źródłowych, przytaczać z literatury cudzych poglądów, ani 

przedstawiać tabel lub rysunków.] 

 6. ABSTRAKT W JĘZYKU ANGIELSKIM (ABSTRACT) 

[Ta część pracy dyplomowej winna liczyć 100–150 słów. Student ma możliwość wyka-

zania się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym, 

stanowiącym realną jakość w życiu zawodowym.  
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 Abstrakt winien zawierać krótkie, konkretne omówienie kluczowych kwestii po-

ruszonych w pracy (streszczenie), czyli: co jest przedmiotem pracy, wyniki badań 

i wnioski. Nie wolno w abstrakcie cytować literatury, ani kierować czytelnika do tabel 

i rycin. Nie powinno się także powtarzać treści ujętych w tytule. Pisząc abstrakt należy 

dodatkowo pamiętać o tym, iż tłumaczeniu na język angielski podlega również temat 

pracy dyplomowej.] 

7. BIBLIOGRAFIA 

[Ta część pozwala ocenić naukowe podstawy pracy dyplomowej, świadczy o staranności 

i krytycznej znajomości literatury przedmiotu. Jest to wykaz dokumentów cytowanych 

i wykorzystywanych przez autora pracy lub książek tylko związanych z tematem pracy. 

Bibliografię zwaną inaczej wykazem literatury umieszczamy po tekście głównym (na 

końcu pracy). Poszczególne pozycje bibliograficzne numerowane są kolejno w porządku 

alfabetycznym nazwisk autorów. Cyfry pozycji bibliograficznych oddzielone są od tekstu 

kropką.  

 Wykorzystaną w pracy bibliografię grupujemy alfabetycznie według ustalonego 

kryterium. Jest nim najczęściej podział na: 

 źródła pierwotne, wśród których mogą znaleźć się takie, jak np. akty prawne (źródła 

drukowane), ankiety (źródła wywołane), wywiady, źródła statystyczne, materiały  

archiwalne, rękopisy itp., 

 książki (opracowania), 

 artykuły z czasopism naukowych, 

 prasa, 

 wydawnictwa elektroniczne i strony internetowe.] 

 8. ZAŁĄCZNIKI/ANEKS (JEŚLI WYSTĘPUJĄ) 

[Stanowią wyodrębnione partie tekstu, głównie zawierające informację pierwotną, źró-

dłową. W załącznikach znajdują się materiały ilustrujące i dokumentujące omawiane 

w pracy zagadnienia, co umożliwia lepsze zrozumienie treści pracy. Należy pamiętać, iż 

ich związek merytoryczny z treścią pracy zaznacza się w tekście głównym lub przypi-

sach odpowiednimi odsyłaczami. 

 W załącznikach mogą znaleźć się: zestawione dane statystyczne, kwestionariusze 

ankiet i wywiadów, mapy, fotografie i rysunki, kserokopie ważnych materiałów archi-

walnych wcześniej niepublikowanych, wyciągi z aktów prawnych, wzory druków, wy-

druki komputerowe czy tablice. Nie mają tutaj prawa bytu kserokopie artykułów lub 

fragmentów książek innych autorów. 

 Technika opisu załączników: Załącznik 1; tytuł; informacja o źródle pochodzenia 

lub na jakiej podstawie został opracowany (Źródło:…).] 

9. SPIS MATERIAŁU ILUSTRACYJNEGO (JEŚLI WYSTĘPUJE) 

[Celem wprowadzenia materiału ilustracyjnego jest podbudowanie, objaśnienie i wzbo-

gacenie treści pracy dyplomowej. Rzetelnie przygotowany materiał ilustracyjny pozwala 

zaprezentować wyniki badań w przejrzysty i czytelny sposób. 
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 Najczęściej wykorzystywanymi formami ilustracji są: wykresy, mapy, schematy 

czy też rysunki. Materiał ilustracyjny luźno związany z treścią pracy można umieścić 

w załączniku. Techniczny opis materiału ilustracyjnego przedstawia się następująco: 

kolejny numer (cyfry arabskie); klarowny i zrozumiały tytuł poprzedzony skrótem 

Rys. lub Ryc. (jednolity w całej pracy); objaśnienie; źródło, na podstawie którego spo-

rządzono opracowanie (brak tej informacji oznacza, że ilustracja jest własnym opraco-

waniem autora pracy). 

 Bezwzględnie należy pamiętać o zachowaniu rozsądnej proporcji między ilością 

materiału ilustracyjnego względem treści. Prace składające się w 50% z ilustracji zosta-

ną odrzucone. Akceptowalna zatem ilość materiału ilustracyjnego zawartego w pracy 

dyplomowej wynosi 20% względem całości.] 

10. WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI (JEŚLI WYSTĘPUJĄ) 

 Struktura i konstrukcja pracy 

1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym.  

Kierować się przy tym należy następującymi zasadami: 

 kompletności – polega na uwzględnieniu w pracy dyplomowej wszystkich ważnych 

elementów i unikaniu elementów zbędnych, 

 podporządkowania – która stanowi, że każda część pracy musi wynikać ze sformu-

łowanego tematu pracy i przyjętej koncepcji rozwiązania problemu badawczego. 

Każda następna część pracy powinna stanowić konsekwentnie ciąg dalszy i logicz-

ną kontynuację poprzedniego rozdziału, 

 wyłączności – określa ona, że tego samego zagadnienia nie należy omawiać wiele 

razy w różnych miejscach pracy. Każde zagadnienie powinno być przedstawione 

raz w sposób logiczny i całościowy. 

2. Cała praca powinna zostać napisana w sposób jednolity.  

3. Wszystkie tytuły rozdziałów i podrozdziałów zamieszczone w pracy muszą być wy-

mienione w spisie treści, należy także podać, na której stronie się znajdują.  

4. Tytuły w tekście pracy i w spisie treści muszą być identyczne. 

 Plan pracy. Pisząc plan pracy, trzeba zwrócić uwagę na zachowanie proporcji 

pomiędzy poszczególnymi punktami i rozdziałami pracy. Dobry i przejrzysty plan uła-

twia zbieranie materiałów i pisanie pracy. Zebrane materiały segreguje się na poszcze-

gólne punkty i rozdziały. Praktyczna uwaga: nie do przyjęcia jest, aby tytuł rozdziału był 

identyczny z tytułem całej pracy, a tytuł podrozdziału był powtórzeniem tytułu rozdzia-

łu. Plan pracy powinien być dość szczegółowy. Należy przy tym pamiętać, że plan pracy 

w końcowej fazie pisania pracy dyplomowej stanie się spisem treści. 

 Styl tekstu. W pracy należy stosować formę bezosobową np.: „w pracy rozważo-

no…”, „w ramach pracy przeprowadzono…”, a nie: „w pracy rozważyłem…”, „w ramach 

pracy przeprowadziłem…”. Dopuszczalne jest także stosowanie równoważników zdań. 

Z kolei odwołania do wcześniejszych fragmentów tekstu powinny mieć następującą  
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postać: „Jak wykazano powyżej…”, „Jak wspomniano wcześniej…”. Dla zachowania przej-

rzystości przekazu i zrozumienia tekstu należy unikać zdań długich i rozwlekłych.  

VII. Przypisy i zasady ich stosowania 

 Przypisy stanowią bardzo istotny element pracy dyplomowej. Są potwierdzeniem 

rzetelności piszącego, wskazówką, skąd zaczerpnął on informacje przedstawione w pra-

cy oraz – przeciwdziałają naruszeniu prawa i właściwych norm moralnych. Zamieszcza-

nie przypisów jest obowiązkiem piszącego wszelkiego rodzaju prace naukowe, w tym 

również pracę dyplomową. Z tego względu przypisy muszą być opracowane ze szcze-

gólną dbałością o ich rzetelność i wiarygodność. Umiejętność posługiwania się w pracy 

literaturą przedmiotu oraz źródłami wyraża się właśnie poprzez przypisy, które są nie-

zbędnym elementem każdej pracy naukowej (ich brak dyskwalifikuje pracę dyplomo-

wą). Przypisy odzwierciedlają stopień rozbudowania warsztatu naukowego, zaś treść, 

sposób ujęcia i kompletność przypisów jednoznacznie świadczą o jakości i wielkości 

nakładu pracy autora. W „Standardach pisania pracy licencjackiej…” obowiązujących na 

WSBPiI „Apeiron” przyjęto typ przypisów klasycznych (tradycyjnych). Polega on 

na wprowadzeniu do tekstu głównego odsyłaczy liczbowych, którym odpowiada iden-

tycznie oznaczony przypis zawierający informację lub komentarz. Numer przypisu (za-

pisywany frakcją górną) stawia się w zdaniu przed znakiem interpunkcyjnym (wyjątek 

stanowią: cudzysłów, wykrzyknik, pytajnik, kiedy odnośnik stawia się po nich), np.: 

czas?², kiedy…2; w domu”². 

 Przypisy spełniają kilka funkcji. Mogą mieć charakter informacyjny, polemiczny 

bądź też być uwiarygodnieniem danych lub cytatów. Ponadto mogą poszerzać wiedzę 

czytającego pracę dyplomową.  

 W literaturze wyróżnia się następujące rodzaje przypisów klasycznych:  

 bibliograficzne – odsyłają czytelnika do szerszej literatury, a w ich zapisie stosujemy 

najczęściej formę zob. (zobacz) – sytuacja taka ma miejsce najczęściej wtedy, gdy au-

tor pracy studiuje literaturę i znajdzie interesującą go treść, ale nie zamierza cytować 

tej partii książki lub artykułu, ale jedynie odwołać się do myśli przewodniej, parafra-

zując ją. Jeżeli zaś wskazujemy na odmienne od naszych poglądy, czy podejście do 

opisywanego problemu, stosujemy formę por. (porównaj), w obydwu przypadkach 

podając całe nazwisko autora i pierwszą literę imienia, tytuł pracy, miejsce wydania, 

rok i numer strony, 

 źródłowe (zwykłe i rozszerzone, tj. wraz z omówieniem lub cytatem cudzych poglą-

dów), które polegają na podaniu źródła zaczerpniętej informacji (zawsze ze wskaza-

niem numeru strony), 

 dokumentujące cytaty, czyli podające, skąd zostały one zaczerpnięte, 

 polemiczne – zawierające uwagi krytyczne lub polemikę ze stanowiskiem innego au-

tora lub autorów przytoczonym w tekście głównym,  

 dygresyjne – zawierające własne uwagi i opinie autora pracy na temat omawianej 

problematyki, choć luźno z nią związanymi. Zawierają uwagi warte utrwalenia, które 

w tekście głównym zakłócałyby jednolitą strukturę wypowiedzi, 
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 odsyłające – odsyłają czytelnika do innego fragmentu pracy, ponieważ omówienie 

danego problemu w tym miejscu jest np. niekorzystne z punktu widzenia konstrukcji, 

logiki wywodu itp. 

 Odnośniki i przypisy dotyczą literatury źródłowej, pewnych fragmentów tekstu 

lub poszczególnych wyrazów. W odnośnikach i przypisach można podać dodatkowe in-

formacje, objaśnić niezrozumiałe terminy itp. Podając w pracy przypis, trzeba go umie-

ścić na dole strony i oddzielić linią ciągłą. Przypis musi znajdować się na tej stronie, któ-

rej dotyczy. Przypisy powinny być cyfrowe, przy czym może to być numerowanie ciągłe 

dla każdego rozdziału albo dla całej pracy. Przypisy mogą też mieć numery dla danej 

strony, jeżeli jest ich bardzo dużo. Lepsze i bardziej przejrzyste jest numerowanie dla 

każdego rozdziału. 

 W programie Microsoft Word znajduje się funkcja „wstaw” → „odwołanie” → 

„przypis dolny” (lub w nowszych wersjach „odwołanie” → „wstaw przypis dolny”); przy 

pisaniu pracy dyplomowej warto korzystać z tego ułatwienia. W przypadku przypisu 

bibliograficznego należy podawać podstawowe elementy identyfikacyjne cytowanego 

dokumentu i podawać numer strony. Opis bibliograficzny obejmuje: informację o auto-

rze (indywidualnym, tj. nazwisko i inicjał imienia), tytuł, numer tomu, nazwę wydawcy 

(można stosować powszechnie przyjęte akronimy nazw wydawców, np. PWN, PWE,  

Difin, Branta), seria i jej nazwa, numer (jeżeli występuje), miejsce i rok wydania oraz 

numer strony. 

 W tekście pracy muszą wystąpić odwołania do wszystkich pozycji zamieszczo-

nych w wykazie literatury. Student jest bezwzględnie zobowiązany do wskazania 

źródeł pochodzenia informacji przedstawianych w pracy, dotyczy to również ta-

bel, rysunków, fragmentów kodu źródłowego programów itd. Należy także podać 

adresy stron internetowych w przypadku źródeł pochodzących z Internetu oraz 

datę dostępu.  

 W konstrukcji przypisu niezmiernie ważna jest ich strona techniczna. W tym 

względzie obowiązują określone zasady1, których należy przestrzegać, a mianowicie: 

 tytułu książki nie ujmuje się w cudzysłów, lecz zapisuje kursywą2, 

 poszczególne elementy opisu bibliograficznego przedziela się wybranym znakiem 

interpunkcyjnym: kropką, dwukropkiem, przecinkiem, pauzą. Norma nie precyzuje 

znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencję w ich stosowaniu, 

 skracanie – można redukować imiona autora, redaktora itp. do inicjału, jeśli nie 

utrudnia to jego identyfikacji, 

                                            
1 Określają je normy: PN-ISO 690:2002 (dla książek i czasopism) Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. 
Zawartość, forma i struktura, oraz PN-ISO 690:2:1999 (dla dokumentów elektronicznych) Informacja 
i dokumentacja – przypisy bibliograficzne. Główna zmiana w stosunku do pierwszej to obowiązek podawa-
nia w opisie numeru ISBN dla książek i ISSN dla czasopism (skrót ISBN pochodzi z ang.: International 
Standard Book Number). W 10-cyfrowym numerze jest zapisana informacja o kraju, wydawcy i o samej 
książce; np. 83 na początku oznacza Polskę. 
2 Stosowanie cudzysłowu obowiązuje tylko w trzech sytuacjach: 1) przy cytowaniu tekstu, 2) przy pisaniu 
nazw czasopism, 3) w okolicznościach szczególnych, w których chodzi o wyeksponowanie oryginalności 
sformułowania. Kursywa (zwana także italiką) jest rodzajem pisma, w którym używa się czcionki pochy-
lonej w prawo, zbliżonej kształtem do pisma ręcznego. 
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 jeśli książka ma tylko redaktora, opis zaczyna się od tytułu, 

 pomijamy informacje o stopniach naukowych i funkcjach służbowych autora książki. 

W skład danych bibliograficznych wchodzą: 

• nazwisko i imię autora (zwykle sam inicjał), 

• tytuł dzieła, 

• numer tomu, 

• nazwa wydawcy, 

• miejsce wydania, 

• rok wydania. 

 Imiona lub ich inicjały w wykazie literatury zaleca się podawać za nazwiskiem 

autora. W opisie literatury przyjęty został określony system skrótów. Cyfry arabskie 

należy podawać po następujących słowach: cz. (część), wyd. (wydanie), s./ss. (stro-

na/strony), § (paragraf), c. (cena), zesz. (zeszyt). Cyfry rzymskie – po słowach: t. (tom), 

rozdz. (rozdział). 

 Poniżej podano przykłady, które powinny studentowi ułatwić prawidłowe reda-

gowanie przypisów.  

a) Jeżeli książka została napisana przez jednego, dwóch lub trzech autorów, to przypis 

powinien być zredagowany w następujący sposób: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł 

i podtytuł, numer tomu (jeżeli jest kilka tomów), nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, 

strona. 

 

Przykład: 

1. P. Sulmicki, Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa 1976, s. 113. 

2. W. Ładoński, S. Urban, Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach 

ekonomicznych. Poradnik, PWN, Warszawa–Wrocław 1989, s. 184. 

3. C.J. Date, An Introduction to Database System, wyd. 7, Addison Wesley Longman, Edin-

burgh 1999. 

b) W przypadku czterech autorów, można wymienić alfabetycznie nazwiska czterech 

autorów lub tylko nazwisko pierwszego z nich z dodaniem skrótu „i in.” bądź z łac. („et 

al.”). 

Przykład: 

W. Baka (i in.), Planowanie gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1976, s. 47. 

c) Kiedy książka jest monografią, wtedy opis bibliograficzny jest następujący: 

T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym, SGH, Warszawa 1999, Prace 

Naukowe SGH w Warszawie nr 111. Seria: Monografie i Opracowania nr 5, s. 122. 



 
18 

 

d) W przypadku pracy zbiorowej, tzn. jeżeli książkę napisało kilku autorów, najpierw 

podaje się tytuł pracy, a potem inicjał imienia i nazwiska redaktora koordynującego ca-

łość. 

Przykład: 

Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, red. I. Iwińska, PWE, Warszawa 1974, s. 401. 

e) Opisując artykuł, trzeba podać jego tytuł z czasopisma lub dziennika. Do zasadniczych 

elementów należy: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł artykułu, opis wydawnictwa 

oraz numer stron. Jeżeli chodzi o opis wydawnictwa, to należy podać tytuł czasopisma, 

rok jego wydania, numer tomu, numer zeszytu. 

Przykład: 

U. Wasik, Zysk jako źródło finansowania rozwoju, „Finanse” 1979, nr 11, s. 10–24. 

f) Tworząc opis prac niepublikowanych, określenie tytułu należy wziąć ze strony głów-

nej (tytułowej). Kolejność elementów opisu jest następująca: inicjał imienia, nazwisko 

autora, tytuł, rodzaj pracy (np. praca doktorska), nazwa instytucji, w której praca została 

wykonana oraz jej siedziba, rok opracowania i technika wykonania pracy, tzn. rękopis, 

maszynopis itp. 

Przykład: 

A. Arabski, Wpływ alkoholu na korę mózgową człowieka, Instytut Psychiatrii w Warszawie 

(maszynopis pracy doktorskiej), Warszawa 1999, s. 15. 

g) Przypisy do wydawnictw elektronicznych opierają się na danych w dokumencie elek-

tronicznym i zawierają takie same elementy, jak w przypadku dokumentów drukowa-

nych, czyli: autora, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Dane te muszą być jednak 

uzupełnione elementami specyficznymi dla dokumentów elektronicznych, a mianowicie: 

datą dostępu lub aktualizacji, określeniem nośnika oraz adresu internetowego3. Należy 

pamiętać, że gdy adres jest bardzo długi (co często się zdarza) – nie należy go ani skra-

cać, ani nawet dzielić, a jeśli już zajdzie taka konieczność, można to zrobić, przełamując 

adres na jakimś charakterystycznym dla adresów internetowych znaku, np.: /, ?, =, +. 

Odsyłanie do książki wcześniej cytowanej w pracy 

a) Jeśli w pracy pojawia się jedna książka jednego autora, przy kolejnym do niej nawią-

zaniu należy podać całe nazwisko, pierwszą literę imienia, a zamiast tytułu skrót: 

dz. cyt.; op. cit.; j.w. oraz numer strony. Należy pamiętać, że obrany zapis skrótów trzeba 

stosować konsekwentnie w całej pracy (słowa łacińskie zapisujemy kursywą). 

                                            
3 Wg normy PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja – przypisy bibliograficzne – Arkusz 2:  
Dokumenty elektroniczne i ich części. 
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Skróty oznaczają: 

dz. cyt. – dzieło cytowane, 

op. cit. – opus citatum (dzieło cytowane) 

j.w. – jak wyżej (tamże) 

ibid. – ibidem (tamże) 

Przykład: 

A. Abramowski, dz. cyt., s. 10. 

A. Baranowski, op. cit., s. 20. 

B. Ciecierski, j.w., s. 30–32 (Tamże/Ibidem, s. 30–32). 

b) Kilka książek jednego autora cytowanych w tej samej pracy. Po nazwisku i inicjale 

imienia zapisujemy tylko pierwsze słowa tytułu pracy (już wcześniej podanej w pełnym 

brzmieniu) z trzykropkiem. 

Przykład: 

T.T. Kaczmarek, Zarządzanie..., op. cit., s. 55. 

T.T. Kaczmarek, Poradnik eksportera..., op. cit., s. 33. 

c) Jeżeli przypis dotyczy tej samej pracy podanej w przypisie wcześniejszym, stosuje się: 

ibidem lub tamże. 

Przykład: 

Ibidem, s. 5. 

Tamże, s. 15. 

FORMA PRZYPISÓW MUSI BYĆ JEDNOLITA W CAŁEJ PRACY DYPLOMOWEJ 

Przykłady opisów bibliograficznych (c.d.): 

1. Elementy opisu bibliograficznego książki: 

 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, przeł. H. Pawlikowska-Gannon, Bertelsmann Media, 

Warszawa 2001.  

 W. Laquer, The Age of Terrorism, Little, Brown, Boston 1987. 

 Zob. B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kon-

tynuacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 51–53. 

2. Opis bibliograficzny artykułu z książki (wydawnictwa zwartego): 

 T. Szlendak, Terroryzm oczami socjologa [w:] Terroryzm. Materiały sesji naukowej  

Toruń 11 kwietnia 2002 roku, red. V. Kwiatkowska-Darul, Uniwersytet Mikołaja Koper-

nika, Toruń 2002, s. 56.  
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 R. Zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] 

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, 

E. Haliżak, R. Zięba, „Scholar”, Warszawa 1998. 

 M. Brewer, Kryteria typologii terroryzmu [w:] Encyklopedia terroryzmu, op. cit., s. 190. 

3. Opisy bibliograficzne artykułów z wydawnictw ciągłych: 

 B. Górka, Zeloci wobec wojny i terroru [w:] Religia a wojna i terroryzm, red. J. Drabina, 

wyd. I, z. 36, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, 

Kraków 2003, s. 77. 

 E. Pomykała, D. Strasburger, Gospodarka oparta na wiedzy, „Biuletyn Akademii Obro-

ny Narodowej”, Warszawa 2002, nr 12, s. 52–64. 

 J. Siewko, B. Szlachcic, Bezpieczeństwo międzynarodowe a wzrastające zagrożenie ter-

roryzmem, „Myśl Wojskowa” 2004, nr 3, s. 12–23. 

4. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: 

 A. Gargas, Kłamstwa wojskowych specsłużb, „Gazeta Polska” z 5 lutego 2003. 

 A.R. Potocki, Kabul. Czas próby, „Newsweek Polska” 2002, nr 37. 

 J.F. Burns, Na tropie cienia, „Wprost” 2002, nr 44. 

5. Opis dokumentów normatywnych: 

 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 

r. Nr 78, poz. 483). 

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 1997 r. 

Nr 106, poz. 680 z późn. zm.).4 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji5 z dnia 27 maja 1998 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie 

koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób 

i mienia (Dz.U. z 1998 r. Nr 69, poz. 457). 

 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 107 z 3 października 1997 r. w sprawie utwo-

rzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Ochrony Wiadomości Stanowiących Tajemnicę 

Państwową i Służbową Wymienialnych na Podstawie Umów Międzynarodowych (Mo-

nitor Polski z 11 października 1997 r., Nr 73, poz. 693). 

 Gdy akt prawny posiada tekst jednolity, wówczas stosujemy skrót „t.j”. 

6. Opis bibliograficzny elektronicznych wydawnictw zwartych: 

 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 

l.03.16, Łódź: PRO-media CD, 1998. 

                                            
4 W literaturze można napotkać skrót „z zm.”, który równoważny jest ze skrótem „z późn. zm.”, co oznacza 
„z późniejszymi zmianami”. Należy wybrać sposób użytego skrótu i stosować go w pracy jednolicie. 
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 S. Skórka, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogicz-

na. Instytut Informacji Naukowej [dostęp: 04 lutego 2005], dostępny na World Wide 

Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/ 

7. Opis bibliograficzny artykułu w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie da-

nych i programie komputerowym: 

 Panteon bogów egipskich [w:] Egipt [CD-ROM]. Red. M. Dąbrowski, M. Olkuśnik,  

Kraków: Fogra Multimedia, 1999. 

8. Opis bibliograficzny artykułu z elektronicznego wydawnictwa ciągłego: 

 Gut D., Poszukiwacze prawdy, „Wiedza i Życie” [online]. 2005 nr 1. Ostatnia aktualiza-

cja 27 stycznia 2005 [dostęp: 07 lutego 2005], dostępny na World Wide Web: 

http://serwisy.gazeta.pl/czasopisma/0.42477.html. ISSN 0137-8929. 

9. Opis bibliograficzny dokumentu z wydawnictwa elektronicznego: 

 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta na posiedze-

niu Rady Ministrów 22 lipca 2003 r. [w:] http:/www.mon.qov.pl 

10. Opis bibliograficzny biuletynu elektronicznego i listy dyskusyjnej: 

 Elektroniczny Biuletyn Informacyjny [online]. Łódź: Stowarzyszenie Księgowych w Pol-

sce. Oddział Okręgowy w Łodzi [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny na World Wide 

Web: http://www.skwp-lodz.pl/biuletyn.php. 

 Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej „FIFY” [lista dyskusyjna online]. 

Gdańsk: SKT PG „FIFY" [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny na World Wide Web: 

http://www.pg.gda.pl-fify/listy.php 

 Gromadząc materiał na potrzeby pracy dyplomowej, można posługiwać się kse-

rokopiami potrzebnych fragmentów książek i artykułów. Zawsze należy jednak dopisać 

źródło, skąd pochodzi kserokopia. Dotyczy to również wycinków z prasy, czy przepro-

wadzonych rozmów, na które zamierzamy się powołać – tu należy dopisać datę, imię 

i nazwisko rozmówcy oraz inne potrzebne informacje. Student zobowiązany jest rów-

nież notować uwagi zgłaszane przez promotora, a także przechowywać uwagi pisane 

przez promotora na kolejnych wersjach rozdziałów pracy dyplomowej. 

 W pracy można dokonywać dosłownych zapisów, czyli cytatów, które zawsze 

muszą być ujęte w cudzysłów, ponieważ są cudzą własnością. W ten sposób korzystamy 

z cudzego dorobku, ale nie popadamy w delikt plagiatu. Plagiat można nazwać po prostu 

złodziejstwem – kradzieżą cudzego dorobku intelektualnego. Streszczone wywody auto-

ra nie są cytatami. Zwięzłe przedstawienie myśli autora książki wymaga od studenta 

uważnego jej przeczytania i zrozumienia treści. I wreszcie, w pracy muszą znaleźć się 

własne uwagi na temat analizowanego tekstu, które mogą być polemiczne albo kon-

cepcyjne. 

                                                                                                                                        
5 Nazwy organów wydających akt piszemy dużą literą.  
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VIII. Cytaty 

 Cytat jest wiernym i dosłownym przytoczeniem cudzych słów. Można powie-

dzieć, że z punktu widzenia treści pracy jest to obcy tekst w naszym tekście pracy. Cyto-

wanie cudzych sformułowań jest dopuszczalne, kiedy nie możemy własnymi słowami 

wyrazić cudzych myśli lub poglądów bez ryzyka ich zdeformowania. Innymi słowy, cho-

dzi tu o zasadę rzetelności naukowej. Inny przypadek to, kiedy uważamy, że inny autor 

wyraził jakąś myśl wyjątkowo trafnie i nie chcemy tego zmieniać. W innych sytuacjach 

cytowanie jest niepotrzebne i może nieraz świadczyć o braku samodzielnego myślenia, 

oceniania i formułowania treści. Praca złożona z samych cytatów zostanie bez-

względnie odrzucona przez każdego promotora i niedopuszczona do obrony, po-

nieważ nie będzie zawierać samodzielnej pracy studenta! 

 Cytat musi być ujęty w cudzysłów i opatrzony odsyłaczem (lokalizacja odsyłacza 

odnośnie cytowanego tekstu wynika z konstrukcji i logiki formułowanych treści pracy). 

Są też sytuacje, kiedy powołujemy się nie na słowo pisane, ale na wypowiedzi. W takiej 

sytuacji należy zidentyfikować źródło i podać nazwisko osoby oraz inne potrzebne dane 

bibliograficzne. Cytując ponadto cudzą wypowiedź, nie można jej skracać w sposób po-

wodujący deformację. Jeżeli dokonujemy skrócenia cudzej wypowiedzi należy to zazna-

czyć i zamiast opuszczonych słów wstawić kropki „(...)”. Jeśli natomiast cytujemy tekst 

wypowiedzi tłumaczonej z języka obcego, wówczas trzeba zaznaczyć, że jest on przez 

nas tłumaczony bądź podać nazwisko tłumacza. Możemy ten tekst w przypisie podać 

w języku oryginalnym. 

IX. Wymogi formalne stawiane pracy i tekstowi 

 Uwzględniając dotychczasowe ustalenia w literaturze, można wyróżnić następu-

jące wymogi formalne stawiane pracom licencjackim: 

1) Praca musi być samodzielna, czyli powinna stanowić istotny wkład pracy własnej 

piszącego – nie może być jedynie kompilacją zebranych materiałów źródłowych. 

Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy duże fragmenty tekstu lub oprogramowania 

kopiowane są z innych źródeł, w szczególności z Internetu. Merytoryczną wartość 

pracy podnoszą własne, samodzielne tezy, samodzielne opisy i oceny oraz prezenta-

cja własnego stanowiska. 

2) Każdy przytoczony w pracy obcy tekst musi być opatrzony przypisem. Tworzone 

aplikacje mogą być wykonane jedynie przy pomocy licencjonowanego lub ogólnie 

dostępnego, legalnego oprogramowania. 

3) Pojęcia podstawowe i ważne dla tematu należy wyczerpująco wyjaśnić, a w przy-

padku ich ewentualnej wieloznaczności, należy je omówić i ściśle przestrzegać kon-

sekwencji tego opisu. Natomiast terminy nowe, proponowane przez piszącego, trze-

ba dokładnie wyjaśnić. 

4) Tekst powinien być przejrzysty i komunikatywny – przeszkadza temu zarówno 

rozwlekłość w formułowaniu myśli, jak i zbytnia zwięzłość. 
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5) Wszelkie wątpliwości, co do gramatyki i ortografii wymagają sięgnięcia do odpo-

wiednich słowników. 

6) Drobnymi, ale jednak błędami ortograficznymi są nietrafnie pisane skróty. 

7) Praca powinna być napisana na papierze o formacie A4. 

8) Każdy nowy rozdział pracy (i inna część pracy równa rozdziałowi, np. wstęp, zakoń-

czenie) powinien rozpoczynać się od nowej strony. 

9) Cudzysłów stosuje się głównie przy cytowaniu tekstu i pisaniu nazw czasopism. 

10) Skróty i symbole – w pracy winno być jak najmniej skrótów, jeżeli już wystąpią, to 

należy sporządzić pełny wykaz użytych skrótów i symboli, nawet jeśli są one po-

wszechnie używane. 

11) Tabele, ilustracje, rysunki muszą mieć zawsze swój numer w celu umożliwienia od-

woływania się do nich przez wskazanie konkretnego numeru (np. Na rys. 1.1 przed-

stawiono…), tytuł oraz źródło pochodzenia, a jeżeli jest to tabela czy rysunek wła-

sny, należy pod rysunkiem (wykresem, ryciną) napisać – Źródło: opracowanie  

własne. 

12) Czcionka i marginesy: 

a) czcionka Times New Roman; 

b) wielkość czcionki podstawowej to 12 pkt.; 1800 znaków na stronie A4 (30 wier-

szy po 60 znaków); wielkość czcionki użytej w tytule (najbardziej wyekspono-

wany napis strony tytułowej) może stanowić punkt odniesienia dla pozostałych 

elementów. Powinny one zachować względem tytułu i siebie proporcje oraz 

hierarchię ważności. Pożądana zatem wielkość czcionki tytułowej to 18 pkt., 

w zależności od objętości samego tytułu (jeśli tytuł jest długi lepiej użyć czcion-

kę w rozmiarze 16 pkt.). Podtytuł, jeśli występuje, zwykle znajduje się w osob-

nym wierszu, ujęty nawiasem i zapisany mniejszą w stosunku do napisu głów-

nego czcionką (np. 14 pkt.); 

c) odstępy między wierszami – 1,5 pkt.; 

d) marginesy – górny, dolny, prawy – na 2,5 cm, lewy margines – 3,5 cm;  

e) kartki zadrukowane jednostronnie, tekstem ciągłym, z uwzględnieniem ewen-

tualnych śródtytułów (wielkość czcionki 14 pkt.), akapitów i przypisów (wiel-

kość czcionki w przypisach to 10 pkt., odstępy między wierszami – pojedyncze); 

f) tekst ma być rozpostarty na stronie w sposób proporcjonalny (bez sztucznych 

odstępów i spacji), oznacza to również wymóg zachowania lewego i prawego 

marginesu, a także skorelowaną z szerokościami marginesów odpowiednią od-

ległością tekstu od góry i od dołu strony. Natomiast w wierszu poprzedzającym 

wiersz niezaczynający się od akapitu, musi być wyczerpana cała jego długość; 

g) tekst winien być pisany z uwzględnieniem akapitów (od wcięcia lewej strony 

wiersza wskazującego na nową myśl w tekście), który w ujęciu drukarskim wy-

nosi zazwyczaj 1, 1,5 lub 2 firety. Oznacza to, że wcięcie akapitowe kończy się 

mniej więcej na pionie odpowiednio trzeciej, czwartej, piątej lub szóstej litery. 

W ujęciu praktycznym natomiast można przyjąć, iż akapit kończy się na piono-

wym prawym boku kwadratu odległości między wierszami; 
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h) tekst na stronach z nowym rozdziałem powinien się znajdować wyraźnie niżej, 

niż na kolejnych stronach. Eksponuje się w ten sposób początek każdego z roz-

działów (niedopuszczalne jest, aby na stronie rozpoczynającej nowy rozdział, 

znajdował się jedynie tytuł rozdziału); 

13) Strony pracy muszą być ponumerowane (z wyjątkiem strony tytułowej, spisu treści) 

– strony numeruje się kolejno od pierwszej do ostatniej.  

14) Najlepszym miejscem dla spisu treści jest druga strona pracy, to znaczy druga kart-

ka pracy. Merytoryczna budowa spisu treści zależy, oczywiście, od piszącego i kieru-

jącego pracą, chodzi tu jedynie o formalny układ spisu. 

15) Układ formalny dokumentów: 

a) punkty oznacza się cyfrą arabską i kropką, 

b) podpunkty – cyfrą arabską z nawiasem, 

c) wyliczenia oznacza się literami z nawiasem lub myślnikiem. 

16) Pamiętać należy, że redakcja pracy stanowi pewną samodzielną wartość, której eks-

pozycja jako pierwsza rzuca się w oczy czytelnikowi. Ale obok względu wizualnego 

istnieje wzgląd merytoryczny, ujawniający zakres uchybień i błędów. Dlatego dba-

łość o estetykę i poprawność redakcyjną pracy jest nie tylko przejawem właściwej 

realizacji jednego z warunków otrzymania dyplomu, ale także probierzem oso-

bistego stosunku do jakości własnej pracy. 

X. Zagadnienie plagiatu 

 Plagiat jest to rodzaj kradzieży, polegający na całkowitym przejęciu cudzego 

utworu lub znacznej jego części. Plagiat polega na zaczerpnięciu cudzych sformułowań 

w dosłownym brzmieniu, jednak bez ujęcia tej treści w cudzysłów i bez podania nazwy 

źródła, z którego pochodzi. Plagiat jest naruszeniem własności intelektualnej innej oso-

by w zakresie nauki, muzyki i innych dziedzin twórczości. Czyn ten zawsze i bez-

względnie należy napiętnować, jak każde złodziejstwo, a także jest on karalny w oparciu 

o prawo autorskie i kodeks cywilny. Osoba – twórca, może domagać się odszkodowania 

od plagiatora. 

 Człowiek, który popełnił plagiat to człowiek bez honoru. Plagiat polega na 

tym, że podawane są cudze materiały jako własne. Tymczasem wykorzystywanie cudze-

go dorobku intelektualnego, zgodnie z zasadą rzetelności, musi być w pracy udokumen-

towane.  

 Oprócz plagiatu spotykamy się w pracy naukowej z kompilacją, która polega na 

tworzeniu nowych układów, relacji, powiązań i kombinacji elementów na podstawie 

bezpośrednich skojarzeń i koncepcji zaczerpniętych z cudzych prac. Kompilacja jest 

więc procesem przetwórczym i stanowi próbę stworzenia quasi-własnego dzieła, przy 

czym autor podaje źródło inspiracji. W przeciwieństwie do kompilacji, plagiat jest wyni-

kiem działania całkowicie nagannego oraz przestępnego (przestępczego), ponieważ 

oznacza świadome przywłaszczenie sobie cudzego pomysłu.  

 Niektórzy autorzy popełniają plagiat, przepisując fragmenty kilku prac i łącząc je 

mechanicznie w jedną całość bez żadnego wkładu własnej pracy twórczej, aby powstało 
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„nowe” dzieło naukowe lub badawcze. Element twórczy jest tu tylko pozorny, co przeczy 

zasadzie rzetelności przygotowania pracy dyplomowej (naukowej). 

 Zarówno cytowanie, jak i powoływanie się na cudze myśli własnymi słowami 

musi być udokumentowane. Dokonywane jest to w przypisie, zwykle na tej samej stro-

nie lub rzadziej na końcu rozdziału. Obcy tekst możemy przepisać tylko w formie cytatu, 

przy czym cytat obowiązkowo zaczyna i kończy się cudzysłowem. Bezwarunkowo trze-

ba też podać jego źródło, wskazując stronę książki, z której wzięty został cytat. Dosłow-

ne przepisanie nawet niedużych fragmentów obcego tekstu w innej formie niż cytat jest 

plagiatem – czyli kradzieżą praw autorskich. 

 Rozdział 14 art. 115 Prawa autorskiego w pkt. 1 stanowi: „Kto przywłaszcza 

sobie autorstwo albo wprowadza w błąd, co do autorstwa całości lub części cudze-

go utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. 

 Aby zatem mieć pewność, co do legalności składanej przez studenta w Dziekana-

cie Uczelni pracy dyplomowej, stanowiącej formę ostateczną, zobowiązany jest on 

przedłożyć pełny wydruk z programu antyplagiatowego, stanowiącego weryfikację pra-

cy dyplomowej w kierunku wykluczenia bądź potwierdzenia dokonania plagiatu. Wobec 

studenta, który dopuszcza się kradzieży praw autorskich Uczelnia zmuszona jest podjąć 

czynności dyscyplinarne oraz, w przypadku potwierdzenia się podejrzenia popełnienia 

plagiatu, dokonać zgłoszenia do prokuratury.  

Sposób na uniknięcie popełnienia plagiatu 

 Innym – obok wymienionych powyżej – sposobem ograniczenia ryzyka popełnie-

nia plagiatu jest sparafrazowanie tekstu. Parafraza polega na tym, że przestudiowany 

tekst i treść książki student referuje własnymi słowami i w taki sposób, jak to zrozumiał. 

Nie jest to łatwe. Przede wszystkim wymaga dobrego zrozumienia oryginalnego tekstu, 

a ponadto umiejętności wyrażenia tych samych myśli innymi słowami. 

 Parafrazując tekst, należy umieścić odsyłacz i podać nazwisko autora książki lub 

artykułu. Praca dyplomowa jednak musi w przeważającej części być własnym i orygi-

nalnym dziełem studenta. W przypadku, gdyby składała się z samych cytatów i parafraz 

byłaby formą niewystarczającą – wręcz niedopuszczalną. UWAGA: nie da się parafrazo-

wać nazw oryginalnych, terminów technicznych i naukowych, ponieważ mogłoby to 

prowadzić do nieporozumień. 

Aktualne procedury regulują zarządzenia Dziekana i Rektora. 
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Wymogi formalne prac licencjackich i magisterskich 

§ 1. Wymogi ogólne 

1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze 

tekstu Word. 

2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX) i PDF. 

3. Objętość pracy dyplomowej indywidualnie ustala wykładowca, przy czym prefe-

ruje się dla prac licencjackich objętość min. 30 stron, dla pracy magisterskiej min. 

50 stron. Do podanych wielkości nie wlicza się dodatków, aneksów i załączników. 

4. W pracy stosuje się formę bezosobową np.: „w pracy rozważono…”, „w ramach 

pracy przeprowadzono…”. 

§ 2. Czcionki, marginesy i numeracja stron 

1. W całej pracy obowiązuje czcionka Times New Roman. 

2. Wielkość czcionki podstawowej, w tym tytułów rozdziałów, podrozdziałów 

i punktów wynosi 12 pkt. 

3. Wielkość czcionki przypisów wynosi 10 pkt. 

4. Interlinia tekstu podstawowego wynosi 1,5 wiersza. 

5. Interlinia dla przypisów jest pojedyncza. 

6. Kolor czcionki jest czarny (dotyczy to także adresów stron internetowych, które 

podaje się bez podkreśleń). 

7. Kartki zadrukowuje się jednostronnie tekstem wyjustowanym bez sztucznych 

odstępów i spacji. 

8. Ustala się następujące marginesy: górny, dolny, prawy – 2,5 cm, lewy – 3,5 cm. 
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9. Strony pracy numeruje się kolejno, przy czym numer na stronie tytułowej pozo-

staje niewidoczny. 

10. Numery stron wyrównuje się do prawego dolnego rogu. 

11. Po znakach interpunkcyjnych takich jak: kropka, przecinek, średnik – stawia się 

spację. 

§ 3. Strona tytułowa 

1. Każda praca pisemna zawiera stronę tytułową, według załącznika nr 1. 

2. W tytule pracy nie jest pożądane stosowanie skrótów. 

3. Po tytule pracy nie stawia się kropki. 

4. Wskazując dane promotora stosuje się zasady fleksyjne obowiązujące w języku 

polskim. 

§ 4. Strony wstępne 

1. Po stronie tytułowej pracy umieszcza się strony wstępne, to jest kolejno: spis tre-

ści, wykaz użytych skrótów i wstęp. 

2. Spis treści zawiera wskazanie stron dla wszystkich istotnych części i składników 

pracy, w tym dla wykazu skrótów, wstępu, poszczególnych rozdziałów, podroz-

działów, punktów, zakończenia, bibliografii, wykazu aktów prawnych i orzeczeń 

sądów, załączników, rysunków, wykresów, map itp. (załącznik nr 3). 

3. Wykaz użytych skrótów zawiera w szczególności wielokrotnie powtarzane w tek-

ście właściwym pracy skróty dotyczące np.: nazw organów władzy publicznej,  

aktów prawnych, czasopism (itp.). 

4. Wstęp stanowi wprowadzenie do obranego tematu pracy dyplomowej. 

5. We wstępie pracy należy przede wszystkim sprecyzować temat, uzasadnić jego 

wybór, wyjaśnić użyte terminy, określić cel i podstawowe tezy, omówić stoso-

wane metody. We wstępie można także określić charakter i rodzaj źródeł, z któ-

rych korzystano. 

§ 5. Część zasadnicza 

1. Na część zasadniczą pracy składa się treść opracowania monograficznego ustalo-

nego tematu. 

2. Część zasadnicza pracy składa się z min. trzech rozdziałów stanowiących realiza-

cję tematu pracy dla pracy licencjackiej, natomiast min. pięć rozdziałów stano-

wiących realizację tematu pracy dla pracy magisterskiej. 

3. Poszczególne rozdziały pracy dzieli się na tematyczne podrozdziały. 

4. Podrozdziały mogą być podzielone na punkty. 

5. Numeracja rozdziałów, podrozdziałów i punktów posiłkuje się cyframi arabski-

mi. 

6. Preferuje się, by część zasadnicza pracy stanowiła co najmniej ¾ całości pracy. 
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7. Część zasadnicza kończy się zakończeniem, stanowiącym podsumowanie tez 

i wniosków zawartych w pracy dyplomowej. 

§ 6. Tekst i literatura 

1. Podstawowe i ważne dla tematu pojęcia należy wyczerpująco wyjaśnić i ściśle 

przestrzegać konsekwencji tego wyjaśnienia. 

2. W pracy powinna znaleźć się przynajmniej jedna definicja dotycząca kluczowego 

dla danego kierunku studiów pojęcia np. definicja zagrożenia, definicja bezpie-

czeństwa. 

3. Tabele, ilustracje, rysunki posiadają swój numer w celu umożliwienia odwoływa-

nia się do nich przez wskazanie konkretnego numeru (np. Na rys. 1.1 przedsta-

wiono…), tytuł oraz źródło pochodzenia. Zalecana rozdzielczość rysunków po-

winna wynosić co najmniej 600 dpi.  

4. Bibliografia powinna zawierać wszystkie pozycje, z których autor korzystał przy 

pisaniu pracy. Bibliografia pracy licencjackiej powinna obejmować co najmniej 

15 pozycji, a bibliografia pracy magisterskiej co najmniej 25 pozycji. Natomiast 

jeśli praca wykorzystuje metodę badawczą monograficzną, to powinna zawierać 

min. 50 pozycji. 

5. Liczba źródeł internetowych nie powinna przekraczać 1/3 źródeł nieinterneto-

wych. 

6. Cudzysłów stosuje się głównie przy cytowaniu tekstu – wówczas po cudzysłowie 

stawiamy przypis.  

7. W tekście pracy należy unikać sformułowań informujących o zamierzeniach, np. 

„…spróbuję przedstawić…”, „…chciałbym zacząć od…”. Autor powinien przecho-

dzić od razu do prezentacji i omówienia wyników swoich badań oraz analiz. 

8. Wnioski prezentowane zarówno w kolejnych rozdziałach, jak i w zakończeniu 

pracy powinny być jednoznaczne (nie ogólnikowe) i oparte na badanym mate-

riale. 

9. Nie są wnioskami: definicje, objaśnienia, postulaty, zestawienie ustaleń faktycz-

nych i statystycznych. Te dwa ostatnie to wyniki badań. Wnioski mają być budo-

wane w oparciu o te wyniki. 

§ 7. Przypisy 

1. Każdy przytoczony w pracy obcy tekst musi być opatrzony przypisem.  

2. W skład każdego przypisu wchodzą: inicjał imienia (imion) i nazwisko autora,  

tytuł dzieła, numer tomu, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok wydania, strona, 

według schematu zamieszczonego poniżej. 

3. Przypisy źródeł internetowych zawierają adresy stron internetowych wraz z datą 

dostępu. 

4. Przypis musi znajdować się na tej samej stronie co tekst, którego dotyczy. 
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 Zarówno rysunki, jak i tablice należy umieszczać centralnie w stosunku do le-

wego i prawego marginesu. Muszą być umieszczone w okolicach dotyczącego go tekstu. 

Rysunki i tablice powinny być numerowane kolejno za pomocą liczb arabskich (Rys. 1, 

Tabela 1 itd.). W tekście muszą znajdować się odsyłacze do odpowiedniej tabeli lub  

rysunku wykorzystujące w tym celu ich numer. Tytuły należy pisać czcionką Times New 

Roman o rozmiarze 10 pkt. Tytuły rysunków, wykresów i innych podobnych elemen-

tów powinny znajdować się pod nimi, wyjątkiem jest tytuł tabeli, który powinien znaj-

dować się nad tabelą. Należy je wyrównać do lewej strony z zachowaniem odstępu jaki 

stosuje się w akapitach. Pod rysunkami (tabelami, wykresami) należy podać źródło 

(czcionka Times New Roman o rozmiarze 10 pkt bez pogrubienia, z zachowaniem usta-

leń dotyczących przypisów i bibliografii, wyrównanie do lewej z zachowaniem odstępu 

jaki stosuje się w akapitach). Spisy rysunków, wykresów, tabel powinny zawierać nu-

mer rysunku (tabeli, wykresu), jego tytuł (opis) oraz numer strony, na której występuje 

w tekście. Dany punkt pracy nie powinien się rozpoczynać od zapowiedzi rysunku, tabe-

li, wykresu. Element graficzny pracy musi poprzedzać odpowiednie wprowadzenie. 

Każdy rysunek, tabela, czy też wykres musi być odpowiednio skomentowany (zinter-

pretowany). Komentarz powinien uwzględniać m.in. próbę analizy danych zawartych 

w elemencie graficznym. 

5. Przykłady stosowania przypisów przedstawia się poniżej. 

 
Przykłady stosowania przypisów: 

*przypis do książki napisanej przez jednego autora: 

1 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Książka i Wiedza, Warszawa 1951, s. 30. 
2 E. Ura, Prawo urzędnicze, Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 25–28. 

*przypis do artykułu z książki (wydawnictwa zwartego): 
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3 M. Kudelska, Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych, [w:] Filozofia Wschodu, (red.) 

B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 32. 

*przypis do artykułu: 

4 S. Koziej, Bezpieczeństwo i obronność Unii Europejskiej, „Myśl Wojskowa”, 2005, nr 1,  

s. 10–22. 

 

*przypis do dokumentu normatywnego: 

5 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 

106, poz. 680 z późn. zm.). 

*przypis do książki, która była już wcześniej cytowana (patrz powyżej przypis 1):  

6 W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Teoria…, op. cit., s. 55.  

*przypis do tej samej pracy podanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym: 

7 P. Sulmicki, Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa 1976, s. 50. 
8 Ibidem. (jeśli przypis odnosi się do tej samej pozycji i strony) 
9 Ibidem, s. 56. (jeśli przypis dotyczy tej samej pozycji ale innej strony) 

*przypis do dokumentu z wydawnictwa elektronicznego: 

10 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta na posiedzeniu 

Rady Ministrów 22 lipca 2003 r. [w:] http:/ www.mon.gov.pl (data odczytu/wejścia: 

12.06.2011). 

*przypis do rysunku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 (tytuł rysunku) 

Źródło: opracowanie własne  

lub 

(Źródło: A. Maksymiuk, Pieniądz i podatki, Warszawa 2002, s. 238). 

http://www.mon.gov.pl/
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*przypis odwołujący się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wyroków, orze-

czeń i uchwał Sądu Najwyższego, wyroków sądów apelacyjnych, wyroków i uchwał 

Naczelnego Sądu Administracyjnego powinien zawierać: pełną nazwę wyroku, 

orzeczenia czy uchwały; sygnaturę akt; adres publikacyjny wyroku, orzeczenia czy 

uchwały. Przykładowy przypis: 

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt K 46/07 (Dz. U 2008 nr 

123, poz. 803).  

* Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1994 r., sygn. akt III ARN 18/94, OSNP 1994 nr 4, 

poz. 55. 

Wyróżniamy przypisy: 

a) źródłowe – występujące najczęściej (zwykłe i rozszerzone tj. wraz z omówieniem 

lub cytatem cudzych poglądów), polegające na podaniu źródła zaczerpniętej infor-

macji; 

b) bibliograficzne – odsyłające czytelnika do szerszej literatury. Używając formy zob. 

(zobacz) autor pracy odsyła do myśli przewodniej danej książki lub fragmentu tek-

stu. Stosując natomiast formę por. (porównaj) wskazuje na odmienne poglądy, po-

dejście do opisywanego problemu; 

c) dokumentujące cytaty czyli podające skąd zostały one zaczerpnięte; 

d) polemiczne – zawierające uwagi krytyczne lub polemikę ze stanowiskiem auto-

ra/autorów przytoczonych w tekście pracy; 

e) dygresyjne – zawierające własne uwagi i opinie autora pracy na temat omawianej 

problematyki; 

f) odsyłające – kierujące czytelnika do innego fragmentu pracy, ponieważ dany pro-

blem został (lub zostanie) omówiony szerzej w innym miejscu pracy lub omówie-

nie danego problemu w tym miejscu byłoby np. niekorzystne z punktu widzenia 

konstrukcji, logiki wywodu itp. 

§ 8. Strony końcowe 

1. Na strony końcowe pracy dyplomowej składają się kolejno: bibliografia, wykaz 

aktów prawnych i orzeczeń sądów, abstrakt w języku polskim i abstrakt w języku 

angielskim (wzór abstraktów – załącznik nr 2). 

2. Bibliografia stanowi zestawienie literatury wykorzystanej przy wykonaniu pracy 

dyplomowej. Bibliografię umieszcza się na końcu pracy (po tekście głównym 

i zakończeniu). W bibliografii można wydzielić opracowania i artykuły naukowe, 

dokumenty (materiały firmowe, źródła prawa) oraz źródła internetowe. Przy 

źródłach drukowanych (opublikowanych) stosujemy układ alfabetyczny. Zatem o 

miejscu w bibliografii decyduje pierwsza litera nazwiska autora lub (w wypadku 

pracy zbiorowej) pierwsza litera tytułu. W bibliografii nie podaje się stron. Np.:  
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1. Ciepielewska M., Fundusze strukturalne i polityka regionalna [w:] E. Kadeckiej-Wyrzykow-

skiej i E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, Warszawa 

1997. 

2. Mączka A. (red.), Encyklopedia Historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 1, Warszawa 

1981.  

3. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1985.  

4. Nowakowski Z., Decydowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa 2001.  

5.  Pokruszyński W., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Józefów 2012. 

6. Pokruszyński W., Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa, Józefów 2012. 

7. Pokruszyński W., Piwowarski J., Teoria bezpieczeństwa , Kraków 2014. 

8. Rocznik Statystyczny 1999, GUS, Warszawa 2000. 

Uwaga: Zarówno w przypisach i bibliografii w cudzysłowie podaje się tylko tytuły cza-

sopism, natomiast tytuły monografii, artykułów podaje się za pomocą czcionki pochyłej 

(kursywy). 

3. Netografia (czyli bibliografia wykorzystanych stron internetowych jest integralną 

częścią bibliografii i winna występować po niej z nagłówkiem NETOGRAFIA. 

Netografia 

Przypis prosty (konieczne jest podanie daty wejścia na stronę), np.: 

http://www.ie.lodz.p1/dokumenty.asp, (data wejścia15.05.2015) 

lub 

http://www.ie.lodz.pl/dokumenty.asp, (data 15.05.2015) 

lub 

http://www.ie.lodz.p1/dokumenty.asp (data 15.05.2015) 

http://www.ie.lodz.p1/dokumenty.asp, (data 15.05.2015) 

Przypis do dokumentu z nazwą: 

M.W. Kraczkowski, Regiony w Polsce, 

http://www.ie.1odz.p1/dokumenty/dokument001.pdf, (data 15.04.2015) 

4. Zaleca się rozdzielenie spisu pozycji książkowych od spisu czasopism i źródeł in-

ternetowych. 

5. Pozycje bibliograficzne nieinternetowe należy uporządkować alfabetycznie we-

dług nazwiska autora i ponumerować. 

6. Wykaz aktów prawnych zawiera wszystkie wykorzystane w pracy dyplomowej 

akty prawne (wraz z właściwymi publikatorami), ułożone w pierwszej kolejności 

hierarchicznie (konstytucje, ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, 

akty prawa miejscowego i akty prawa wewnętrznego) oraz w drugiej kolejności 

chronologicznie – według daty uchwalenia (wydania) – od najnowszego do naj-

starszego. 

http://www.ie.lodz.p1/dokumenty.asp
http://www.ie.lodz.pl/dokumenty.asp
http://www.ie.lodz.p1/dokumenty.asp
http://www.ie.lodz.p1/dokumenty
http://www.ie.1odz.p1/dokumenty/dokument001.pdf
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7. Wykaz orzeczeń sądowych zawiera wszystkie wykorzystane w pracy dyplomo-

wej orzeczenia sądowe (wraz z publikatorami), ułożone według kategorii sądu 

orzekającego i w drugiej kolejności chronologicznie. 

8. Zaleca się, by wykazu orzeczeń sądowych, o ile to możliwe, nie umieszczać na od-

dzielnej stronie od wykazu aktów prawnych. 

9. Abstrakt w języku polskim jest kilkuzdaniowym streszczeniem tez i wniosków 

zaprezentowanych w pracy dyplomowej. 

10. Abstrakt w języku angielskim jest tłumaczeniem abstraktu w języku polskim. 

11. Prócz abstraktu w języku angielskim dopuszcza się dodatkowe abstrakty w języ-

kach kongresowych, które również stanowią tłumaczenie abstraktu w języku pol-

skim. 

§ 9. Przepisy końcowe i zalecenia szczegółowe 

1. Student w pełnym zakresie odpowiada za jakość edytorską pracy, co oznacza, że 

dopuszczalne są jedynie nieznaczne usterki edytorskie. 

2. Promotor, recenzent i dziekan mają prawo odrzucić rażąco uchybiającą wymo-

gom formalnym pracę.  

3. Na końcu wiersza nie mogą występować pojedyncze litery lub spójniki. W celu 

przeniesienia spójnika do kolejnego wiersza należy użyć tzw. twardej spacji 

(kombinacja klawiszy: Ctrl + Shift + spacja). „Twardą spację” należy wstawić 

bezpośrednio po spójniku, a przed następującym po nim wyrazem (powoduje to 

„przyklejenie” spójnika do wyrazu). Nie wolno używać w tym celu kilku zwykłych 

spacji lub tzw. miękkiego entera (kombinacja klawiszy: Shift +Enter). 

4. Zabrania się wstawiania na końcu wiersza (w środku zdania) zwykłych oraz 

„miękkich” enterów.  

5. Pomiędzy wyrazem, a następującym po nim znaku przestankowym (przecinek, 

kropka, średnik, dwukropek) nie należy wstawiać znaku spacji.  

6. Wyrazy (zdania) pisane w nawiasie nie mogą być oddzielone od tych nawiasów 

spacjami. 

7. Wyliczenia w tekście wyróżniamy za pomocą automatycznego wypunktowania 

lub numerowania. 

8. Omawiane kolejno w pracy kwestie, wątki, przykłady, powinny być od siebie od-

dzielone. Nowy wątek należy rozpoczynać od nowego akapitu. Akapit powinien 

zaczynać się z jednolitym dla całej pracy wcięciem (zalecenie 1,25 cm). 

9. „Wykaz skrótów” powinien zawierać skróty pojawiające się w pracy więcej niż 

jeden raz. Jeśli dany skrót funkcjonuje jako nazwa i pojawia się w pracy tylko raz 

podajemy rozwinięcie skrótu w tekście. Jeśli skrót pojawia się w tekście wielo-

krotnie to należy podać rozwinięcie skrótu przy pierwszym pojawieniu się go 

w tekście oraz dodatkowo umieścić w wykazie skrótów. 

10. Należy wystrzegać się plagiatu. Plagiat to „Przywłaszczenie cudzego utworu lub 

pomysłu twórczego, wydanie cudzego utworu pod własnym nazwiskiem; także: 

dosłowne zapożyczenia z cudzych dzieł podane jako oryginalne i własne”  
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(Uniwersalny słownik języka polskiego; red. S. Dubisz, PWN, Warszawa 2003). Za-

tem plagiatem jest przepisanie protokołu stosowanej w pracy techniki, przepisa-

nie nawet najkrótszego fragmentu z publikacji czy z innej pracy magisterskiej, 

zamieszczenie opisu metody bez podania autora, który tę technikę opracował czy 

zmodyfikował, brak podania autora i źródła oryginalnego rysunku, na którym 

wzorował się licencjat/magistrant. 

§ 10. Główne definicje metodologii 

1. Temat pracy dyplomowej – to hasło utworu, należy precyzyjnie sformułować 

tak, aby odzwierciedlało treść zamieszczoną w pracy. Piszemy jednym zdaniem 

prostym, na końcu nie stawiamy kropki. 

2. Przedmiot badań – powinien wyraźnie wskazywać co podlega badaniu w danym 

temacie. A to oznacza, że przedmiot badań, jego określenie etymologiczne 

 „wypływa” z treści tematu. 

3. Cel badań – dążenie badacza do osiągnięcia powziętego zamiaru, może być 

z powodzeniem określany w trybie oznajmującym (np. Celem badań jest…). Jest 

oczywiste, że forma jest związana z treścią określonego celu badań. 

4. Problem badawczy – to coś, co nie jest odkryte i opisane. Jeśli badacz (dyplo-

mant) uważa, że jego problem jest ważniejszy od innego musi tego bezwzględnie 

dowieść. Problemy określamy w trybie pytającym. W pracy dyplomowej proble-

mów powinno być minimum tyle ile ma być rozdziałów. Z treści problemów 

badawczych „wypływają” nazwy rozdziałów. 

5. Hipoteza naukowa (robocza) – znaczy dosłownie (z gr. hypothesis) podkład lub 

przypuszczenie. Hipoteza jest naukowym przypuszczeniem o obecności (istnie-

niu) danego zjawiska bądź jego wielkości, częstotliwości, o jego stosunku do in-

nych zjawisk. Czyli, przypuszczenie może zaistnieć z pewnym prawdopodo-

bieństwem w określonych warunkach – należy uzasadnić na drodze prowadzo-

nych badań. 

6. Metoda – sposób osiągnięcia zakładanego celu, działanie stosowane systema-

tycznie, a więc w powtarzalny sposób. 

UWAGA: Metodologia – to nauka o metodach badań naukowych, o skutecznych sposo-

bach dociekania ich wartości poznawczej (Słownik języka polskiego, PWN, 1979 r., tom II, 

s. 144). 
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§ 11. Główne kategorie pojęciowe nauk o bezpieczeństwie6 

Bezpieczeństwo – teoria i praktyka zapewniania możliwości przetrwania (egzystencji) 

i realizacji własnych interesów przez dany podmiot, w szczególności poprzez wykorzy-

stywanie szans (okoliczności sprzyjających), podejmowanie wyzwań, redukowanie ry-

zyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju 

zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów. Współczesne bezpieczeństwo ma charakter 

zintegrowany (kompleksowy, wielowymiarowy), w którym – w zależności od przyjętego 

kryterium – można wyróżnić różne jego rodzaje, dziedziny, sektory, działy i obszary: 

a) w zależności od rodzaju podmiotu można wyróżnić bezpieczeństwo indywidualne 

(personalne), grupowe, narodowe (w tym państwowe i terytorialne: wojewódzkie, po-

wiatowe, gminne), międzynarodowe (regionalne i globalne), w tym międzypaństwowe 

(sojusznicze, koalicyjne) i transnarodowe; b) w zależności od przedmiotu (treści) bezpi-

eczeństwa możemy w zasadzie wyróżnić tyle jego rodzajów, dziedzin, sektorów działów, 

obszarów itd., ile jest możliwych sfer aktywności danego podmiotu (w każdej sferze ak-

tywności występują jakieś elementy bezpieczeństwa):  

 w ramach zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego Polski (bezpieczeństwa 

państwa) można wyróżnić dwa jego konstytucyjne obszary: bezpieczeństwo ze-

wnętrzne i wewnętrzne, oraz cztery podstawowe dziedziny: obronność (obrona 

narodowa, czyli bezpieczeństwo militarne), ochrona (bezpieczeństwo cywilne, 

niemilitarne) oraz bezpieczeństwo społeczne i bezpieczeństwo gospodarcze 

(w istocie można też mówić o bezpieczeństwie społeczno-gospodarczym, a w tym 

o społecznym i gospodarczym wsparciu bezpieczeństwa); 

 z kolei w ramach tych dziedzin można wyodrębnić – zgodnie z przyjętą w Polsce 

strukturą działalności państwowej obejmującą szereg działów administracji pu-

blicznej – sektory bezpieczeństwa narodowego, takie jak: dyplomacja na rzecz 

bezpieczeństwa, wojskowość, wywiad i kontrwywiad, bezpieczeństwo publiczne, 

ratownictwo, bezpieczeństwo społeczne (w tym np. ochrona dziedzictwa, edukacja 

na rzecz bezpieczeństwa, media w systemie bezpieczeństwa), bezpieczeństwo go-

spodarcze (w tym np. energetyczne, finansowe, infrastrukturalne); 

 z istoty bezpieczeństwa zintegrowanego wynika także występowanie transsekto-

rowych/transdziałowych obszarów bezpieczeństwa, jak np. cyberbezpieczeństwo. 

Kultura bezpieczeństwa – jest to ogół utrwalonego, materialnego i pozamaterialnego 

dorobku człowieka służącego mu militarnie i pozamilitarnie – czyli szeroko rozumianej 

autonomicznej obronności określonych indywidualnych oraz grupowych podmiotów. 

Fenomen ten stanowi trychotomię, którą współtworzą trzy przenikające się wymiary:  

 wymiar mentalno-duchowy, (wymiar indywidualny),  

 wymiar organizacyjno-prawny (wymiar społeczny),  

 wymiar materialny.  

                                            
6
 Główne kategorie pojęciowe nauk o bezpieczeństwie zostały zaczerpnięte z Białej Księgi Bezpieczeństwa Na-

rodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013. 
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Kultura bezpieczeństwa służy człowiekowi do realizacji następujących celów i potrzeb:  

 Skuteczna kontrola nad pojawiającymi się zagrożeniami, zmierzająca do uzyska-

nia stanu o satysfakcjonująco niskim poziomie zagrożeń, 

 Odzyskiwanie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono utracone,  

 Optymalizacja, dla określonego podmiotu, poziomu wielosektorowo pojmowa-

nego bezpieczeństwa, 

 Pobudzanie w społecznej i personalnej skali świadomości człowieka przekonań 

o potrzebie samodoskonalenia i trychotomicznego (mentalny, społeczny, mate-

rialny) rozwoju wraz z uaktywnianiem motywacji i postaw skutkujących indywi-

dualnymi i zespołowymi działaniami, powodującymi wszechstronny rozwój  

indywidualnych i grupowych podmiotów bezpieczeństwa, w tym ich autono-

micznej obronności. 

Podmiot bezpieczeństwa – każdy świadomie istniejący i celowo działający podmiot 

(indywidualny lub zbiorowy), rozpatrywany z punktu widzenia jego bezpieczeństwa. 

W odniesieniu do bezpieczeństwa rozpatrywanego z perspektywy politycznej podsta-

wowymi rodzajami podmiotów bezpieczeństwa są państwa (narody zorganizowane 

w państwa), jednostki organizacyjne państw (np. stany, kraje federacyjne, wojewódz-

twa, jednostki samorządowe) oraz organizacje międzynarodowe (międzypaństwowe, 

a także – ostatnio coraz istotniejsze – struktury niepaństwowe: np. transnarodowe kor-

poracje biznesowe, organizacje terrorystyczne lub przestępcze). 

Interesy podmiotu bezpieczeństwa – to zsyntetyzowane oczekiwania podmiotu wo-

bec otoczenia wynikające i kształtowane przez jego tożsamość, wyznawane wartości, 

historyczny dorobek, tradycje, bieżące potrzeby oraz dążenia i aspiracje przyszłościowe. 

Można wyróżnić interesy żywotne (dotyczące istnienia podmiotu) i pożądane (związane 

z jakością owego istnienia, trwania). 

Środowisko bezpieczeństwa – zewnętrzne i wewnętrzne, militarne i niemilitarne (cy-

wilne) warunki bezpieczeństwa (warunki realizacji interesów danego podmiotu 

w dziedzinie bezpieczeństwa i osiągania ustalonych przezeń celów w tym zakresie), cha-

rakteryzowane przy pomocy czterech podstawowych kategorii, jakimi są: szanse, wy-

zwania, ryzyka i zagrożenia. 

Szanse bezpieczeństwa – niezależne od woli podmiotu okoliczności (zjawiska i procesy 

w środowisku bezpieczeństwa) sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów 

podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Wyzwania bezpieczeństwa – sytuacje problemowe generujące dylematy decyzyjne, 

przed jakimi stoi podmiot w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. Niewłaściwie zaadre-

sowane lub niepodjęte wyzwania bezpieczeństwa mogą w efekcie przekształcić się 

w realne zagrożenia bezpieczeństwa. 

Ryzyka bezpieczeństwa – możliwości negatywnych dla danego podmiotu skutków 

własnego działania w sferze bezpieczeństwa. 
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Zagrożenia bezpieczeństwa – pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania 

na podmiot. Najbardziej klasyczny czynnik środowiska bezpieczeństwa. Rozróżnia się 

zagrożenia potencjalne i realne; subiektywne i obiektywne; zewnętrzne i wewnętrzne; 

militarne i niemilitarne; kryzysowe i wojenne; intencjonalne i przypadkowe (losowe). 

Bezpieczeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa) – to taki rodzaj bezpieczeń-

stwa, którego podmiotem jest naród zorganizowany w państwo. 

Dziedziny bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) – to sfery ak-

tywności państwa na polu bezpieczeństwa wyodrębnione z punktu widzenia realizacji 

czterech głównych grup zadań bezpieczeństwa, jakimi są obronność (bezpieczeństwo 

militarne, obrona narodowa), ochrona (bezpieczeństwo cywilne, niemilitarne; ochrona 

ludności, zasobów, infrastruktury i struktur państwa) oraz bezpieczeństwo społeczne 

i bezpieczeństwo gospodarcze (w tym społeczne i gospodarcze wsparcie bezpieczeń-

stwa). W praktyce organizacyjnej dziedziny bezpieczeństwa narodowego to zagrego-

wane sektory bezpieczeństwa. 

Sektory bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) – to części zinte-

growanego bezpieczeństwa narodowego odpowiadające (z pewnymi korektami tam, 

gdzie to konieczne) zakresem swojej problematyki ustawowo określonym działom ad-

ministracji rządowej lub grupom takich działów, zagregowanym ze względu na podo-

bieństwo przedmiotowe (bliskość zakresu działalności podmiotów odpowiedzialnych za 

poszczególne działy). 

Transsektorowe (transpodmiotowe) obszary bezpieczeństwa narodowego (bez-

pieczeństwa państwa) – to części zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego obej-

mujące swą treścią problematykę właściwą jednocześnie różnym podmiotom, dziedzi-

nom i sektorom tego bezpieczeństwa (np. bezpieczeństwo zewnętrzne lub wewnętrzne 

albo kwestie związane ze współczesnymi transnarodowymi i asymetrycznymi zjawi-

skami i procesami bezpieczeństwa, jak np. bezpieczeństwo informacyjne, w tym cyber-

bezpieczeństwo, bezpieczeństwo antyterrorystyczne, przeciwdziałanie proliferacji broni 

masowego rażenia, zwalczanie przestępczości zorganizowanej). Są one często wyod-

rębniane z uwagi na jakościowo nowe i pilne w danym okresie potrzeby praktyczne, nie 

mające wyraźnego adresata w istniejącej strukturze wykonawczej podmiotu. 

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa – transsektorowy obszar bezpieczeństwa, któ-

rego treść (cele, warunki, sposoby i środki) odnosi się do środowiska zewnętrznego 

(otoczenia) państwa. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – transsektorowy obszar bezpieczeństwa, któ-

rego treść (cele, warunki, sposoby i środki) odnosi się do środowiska wewnętrznego 

(wnętrza) państwa. 

Bezpieczeństwo informacyjne (w tym cyberbezpieczeństwo) państwa – transsekto-

rowy obszar bezpieczeństwa, którego treść (cele, warunki, sposoby, środki) odnosi się 

do środowiska informacyjnego (w tym cyberprzestrzeni) państwa. 
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Cele strategiczne państwa w dziedzinie bezpieczeństwa – to zoperacjonalizowane 

interesy narodowe, czyli – wynikające z dezagregacji poszczególnych interesów naro-

dowych dokonanej w kontekście konkretnych (obecnych i przewidywanych) strategicz-

nych warunków bezpieczeństwa oraz potrzeb i możliwości (potencjału strategicznego 

państwa) – pożądane z punktu widzenia tych interesów przyszłościowe stany, zjawiska 

i procesy w sferze bezpieczeństwa; w odróżnieniu od interesów narodowych, które są 

kategorią względnie trwałą, cele strategiczne odnoszą się do konkretnych warunków 

w danym okresie historycznym istnienia podmiotu; osiągane są poprzez prowadzenie 

polityki bezpieczeństwa. 

Działania strategiczne państwa w dziedzinie bezpieczeństwa – militarne 

i pozamilitarne działania państwa i jego podstawowych ogniw ukierunkowane na za-

pewnienie możliwości realizacji interesów narodowych i osiągania celów strategicznych 

w niebezpiecznym środowisku. 

Kierowanie bezpieczeństwem narodowym – działalność organów władzy 

i administracji publicznej obejmująca definiowanie interesów narodowych i celów stra-

tegicznych w dziedzinie bezpieczeństwa, planowanie działań strategicznych prowadzą-

cych do osiągania tych celów, programowanie i organizowanie przygotowań państwa 

w dziedzinie bezpieczeństwa oraz koordynowanie i nadzór nad realizacją planów 

i programów stosownie do potrzeb wynikających z kształtowania się środowiska bez-

pieczeństwa (szans, wyzwań, ryzyka i zagrożeń). 

Przygotowania strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa – działalność wszystkich 

struktur państwa mająca na celu uzyskanie i utrzymywanie ich zdolności potrzebnych 

do realizacji zadań przewidzianych w planach działań strategicznych. Obejmuje zwłasz-

cza działalność planistyczną, budżetową, inwestycyjną, szkoleniową itp. 

Samoidentyfikacja strategiczna – diagnoza własnego państwa jako podmiotu bezpie-

czeństwa (konstatacja istniejących podstaw bezpieczeństwa narodowego), obejmująca 

analizę tożsamości narodowej oraz ocenę jego potencjału strategicznego w relacjach 

z innymi podmiotami i zdefiniowanie na tej podstawie interesów narodowych oraz ce-

lów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Strategia bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) – obowiązująca 

w państwie koncepcja zapewniania jego bezpieczeństwa, zawierająca w szczególności 

identyfikację interesów narodowych i celów strategicznych, ocenę przyszłościowego 

kształtowania się strategicznego środowiska bezpieczeństwa oraz zasady i sposoby 

osiągania celów strategicznych w przewidywanych warunkach (realizacji zadań opera-

cyjnych), a także przygotowywania (utrzymywania i transformacji) systemu bezpie-

czeństwa narodowego (realizacji zadań preparacyjnych). 

Strategia operacyjna bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) – 

dział (dziedzina) strategii bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) 

obejmujący zasady i sposoby osiągania celów strategicznych (realizacji operacyjnych 

zadań strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego) w przewidywanych 
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warunkach (środowisku) bezpieczeństwa oraz określenie wymagań operacyjnych wo-

bec systemu bezpieczeństwa narodowego. 

Strategia preparacyjna bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) – 

dział (dziedzina) strategii bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) 

obejmujący zasady i sposoby przygotowania (utrzymywania i transformacji) systemu 

bezpieczeństwa narodowego (realizacji preparacyjnych zadań strategicznych 

w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego) stosownie do wymagań wynikających ze 

strategii operacyjnej. 

Strategia sektorowa bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) – 

obowiązująca w państwie koncepcja realizacji przez dany sektor państwa (dział lub 

grupę działów administracji państwowej) przewidzianych dlań w strategii bezpieczeń-

stwa narodowego operacyjnych i preparacyjnych zadań strategicznych w dziedzinie 

bezpieczeństwa. Obejmuje określenie celów, ocenę warunków, ustalenie sposobów, wy-

dzielenie środków danego sektora do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Strategiczny potencjał bezpieczeństwa państwa – zasoby ludzkie (ilościowe i jako-

ściowe) i materialne (naturalne i wytworzone) oraz poziom ich zorganizowania 

w system państwowy, z uwzględnieniem położenia i relacji z innymi podmiotami. 

System bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) – całość sił (pod-

miotów), środków i zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań 

w dziedzinie bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana 

(w podsystemy i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana. Składa się z podsystemu 

(systemu) kierowania i szeregu podsystemów (systemów) wykonawczych, w tym pod-

systemów operacyjnych (obronny i ochronne) i podsystemów wsparcia (społeczne 

i gospodarcze). 

System kierowania bezpieczeństwem narodowym (bezpieczeństwem państwa) – 

część systemu bezpieczeństwa narodowego przeznaczona do kierowania jego funkcjo-

nowaniem, obejmująca organy władzy publicznej i kierowników jednostek organizacyj-

nych, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym (w tym organy 

dowodzenia Sił Zbrojnych RP), wraz z organami doradczymi i aparatem administracyj-

nym (sztabowym) oraz procedurami funkcjonowania i infrastrukturą (stanowiska 

i centra kierowania oraz zarządzania, system łączności). 

Podsystemy (w tym ogniwa) wykonawcze systemu bezpieczeństwa narodowego 

(bezpieczeństwa państwa) – siły i środki przewidziane do realizacji ustawowo okre-

ślonych zadań w dziedzinie bezpieczeństwa pozostające w dyspozycji organów kiero-

wania bezpieczeństwem. Można wśród nich wyróżnić: a) podsystemy operacyjne: pod-

system obronny (obronności państwa, obrony narodowej, bezpieczeństwa militarnego); 

podsystemy ochronne państwa i ludności (bezpieczeństwa cywilnego, pozamilitarnego); 

b) podsystemy wsparcia: społeczne i gospodarcze. 

Wymagania operacyjne wobec systemu bezpieczeństwa narodowego – potrzeby co 

do kierunków przygotowania (utrzymywania i transformacji, doskonalenia, rozwoju) 
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poszczególnych podsystemów i ogniw systemu bezpieczeństwa narodowego wynikające 

z zadań przewidywanych w strategii operacyjnej oraz planach operacyjnego funkcjono-

wania państwa i jego poszczególnych instytucji w sferze bezpieczeństwa. 



Załącznik nr 1 
 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” 

w Krakowie [wyśrodkowane, 12 pkt] 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych 

Kierunek studiów [wyśrodkowane, 12 pkt] 

 

 

 

 

 

 

Tytuł pracy licencjackiej/magisterskiej 

[wyśrodkowane, pogrubione, 18 pkt] 
 

 

Imię i nazwisko autora pracy [wyśrodkowane, 12 pkt] 

Nr albumu: [wyśrodkowane, 12 pkt] 

       

Praca licencjacka/Praca magisterska [wyśrodkowane, 12 pkt] 

 

 

 

 Promotor pracy licencjackiej/magisterskiej: 

       (tytuł, stopień oraz imię i nazwisko 

promotora pracy) [wyrównanie do prawej, 12 pkt] 

 

 

 

Miejsce i rok napisania pracy [wyśrodkowane, 12 pkt] 

  



Załącznik nr 2 
 

 

WZÓR ABSTRAKTU 

 

Abstrakt  

 

 

 

 

Kilka zdań dotyczących treści pracy magisterskiej w języku polskim. 

 

 

 

 

 Abstract 

 

 

 

 

Kilka zdań dotyczących treści pracy licencjackiej/magisterskiej w języku angielskim (tłuma-

czenie tekstu z j. polskiego). 

  



Załącznik nr 3 
 
PROPONOWANY UKŁAD SPISU TREŚCI PRACY DYPLOMOWEJ 

 

SPIS TREŚCI  

WSTĘP…………………………………………………………………………………… X 

1. TYTUŁ ROZDZIAŁU………………………………………………………………... X 

(rozdział teoretyczny) X 

1.1 Podrozdział pierwszy rozdziału pierwszego (tytuł)……………………………...... X 

1.1.1 Punkt pierwszy podrozdziału pierwszego (tytuł)…………………………… X 

1.1.2 Punkt drugi podrozdziału pierwszego (tytuł)……………………………….. X 

1.1.2.1. Punkt 1 punktu 1.1.2 (tytuł)………………………………………………. X 

1.2 Podrozdział drugi rozdziału pierwszego (tytuł)……………………………………. X 

1.2.1 Punkt pierwszy podrozdziału drugiego (tytuł)………………………………. X 

1.2.2 Punkt drugi podrozdziału drugiego (tytuł)…………………………………... X 

(rozdziały teoretyczno-empiryczne i empiryczne, czyli badawcze) X 

2. TYTUŁ ROZDZIAŁU………………………………………………………………… X 

2.1 Podrozdział pierwszy rozdziału drugiego (tytuł)…………………………………... X 

2.1.1 Punkt pierwszy podrozdziału pierwszego (tytuł)……………………………. X 

2.1.2 Punkt drugi podrozdziału pierwszego (tytuł)………………………………... X 

2.1.2.1 Punkt 1 punktu 2.1.2 (tytuł)……………………………………………….. X 

2.2. Podrozdział drugi rozdziału drugiego (tytuł)………………………………………. X 

2.2.1 Punkt pierwszy podrozdziału drugiego (tytuł)………………………………. X 

2.2.1.1 Podpunkt 1 punktu 2.2.1 (tytuł)………………………………………….... X 

ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………………………. X 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………. X 

AKTY NORMATYWNE………………………………………………………………... X 

NETOGRAFIA…………………………………………………………………………… X 

SPIS TABEL……………………………………………………………………………… X 

SPIS RYSUNKÓW………………………………………………………………………. X 

SPIS WYKRESÓW…………………………………………………………………….... X 

ABSTRAKT………………………………………………………………………………. X 

ABSTRACT………………………………………………………………………………. X 

 

 


