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Zasady opracowania maszynopisu wydawniczego 

dla wydawnictw IPN 
  
  

  

Część I. Zasady ogólne 
  

A. Tekst główny, wstęp, zakończenie 

  

I. Daty 

  

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

      10 kwietnia 1945 r.; 10 maja br.; w lipcu tr. 

  

2. Stosujemy zapis: 

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

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

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

  

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

  

II. Miary, stopnie, tytuły 

  

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

gen., płk, kpt., prof., doc., mgr, dr hab., m.in., tzw., tj., np., itd., itp.  

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

      Piszemy: II Rzeczpospolita Polska, III Rzesza, p.o. delegat 

  

III. Nazwy własne 

  

1. Organizacje i instytucje 

  

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

W przypadku nazw powszechnie znanych (np. PRL, ZSRR, PPR, PZPR) dopuszcza się 

stosowanie skrótów bez ich rozwijania przy pierwszym wystąpieniu.  

  

2. Osoby 

  

      Przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełne imię i nazwisko, dalej – samo nazwisko 

bez inicjału imienia lub imię i nazwisko (dopuszczalne jest stosowanie inicjału, jeśli nie 

znamy pełnego imienia); nie podajemy otczestwa. 

  

IV. Cytaty i tytuły 

  

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

      Tytuły prac naukowych, utworów literackich, muzycznych, dramatycznych, obrazów 

wyróżniamy kursywą. Nazwy ustaw podajemy bez cudzysłowu, antykwą. 
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      Tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów podajemy w cudzysłowie, 

antykwą.  

  

VI. Liczebniki 

  

      Piszemy słownie, gdy możemy zapisać jednym słowem, zwłaszcza w odniesieniu do 

osób. Przy wyliczeniach – cyframi. 

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

cyframi: 75 345, 43 009). 

  

VII. Wyrażenia obcojęzyczne 

  

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

sui generis, last but not least, ancien régime. 

  

 W żadnej z części publikacji nie stosujemy cyrylicy. Zapisy z języka rosyjskiego, 

ukraińskiego itd. podajemy w transkrypcji wydawniczej na łacinkę (zgodnie z 

ogólnymi zasadami, podanymi m.in. w części wstępnej słownika ortograficznego 

języka polskiego). 

 W transkrypcji wyrażeń jidyszowych zaleca się stosować standard wymowy 

północno-wschodniej, czyli tak zwany standard YIVO, chyba że kontekst wymaga 

innych form. 

 W transkrypcji z języka hebrajskiego przyjmuje się  współczesną izraelską mowę 

("Szwa na" jest transkrybowane; "He" nieme nie jest transkrybowane; "Dagesz" nie 

jest oddawany przez zdwojenie znaku). Przedimki, przyimki i spójniki pisane po 

hebrajsku wraz z rzeczownikiem w transkrypcji zaleca się łączyć łącznikiem (np. 

„Birchot ha-haftara”). 

   

 

 

B. Przypisy 

  

I.               Stosujemy oznaczenia: ibidem, idem (eadem), passim, loc. cit. (kursywą).  

W bardzo obszernych publikacjach zamiast oznaczenia  op. cit. można stosować zapis: inicjał 

i nazwisko, skrót tytułu..., s. X.  

  

Nie stosujemy zapisu op. cit., każdą pozycję przy pierwszym występowaniu opisujemy 

zgodnie z podanymi niżej zasadami, a następnie stosujemy skrót tytułu (np. M. Zaremba, 

Wielka trwoga..., s. 242; w wypadku prac zbiorowych sam tytuł, bez redaktorów: Płeć 

buntu..., s. 135). 

II.           Stosujemy skróty: t., cz., z., nr, R.,  a także pozostałe, jak w punkcie A II. 

  

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

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

  

IV.         Odsyłacze 

  

      Używamy skrótów:  zob., por., cyt. za:  

      Odsyłacze do innych fragmentów tekstu, np.:  

zob. dok. nr 24, przyp. 7;  

zob. rozdz. II, przyp. 8;  

por. s. 38; por. dok. nr 12 i 17.  

  

V.            Liczebniki – jak w tekście głównym 

  

VI.         Informacje biograficzne 

  

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

W szczególnych przypadkach można biogramy umieścić osobno, np. w części nazwanej 

„Biogramy”. 

  

2.      Kolejność elementów biogramu: 

      Imię i nazwisko  

      Pseudonimy, przybrane nazwiska, przydomki 

      Daty życia  

      Pozostałe informacje życiorysowe 

  

VII.      Cytowanie źródeł i literatury przedmiotu 

  

1.      Kolejność elementów w opisie cytowanej pozycji bibliograficznej: 

  

      Inicjał imienia i nazwisko, 

      Dalej jak w opisie bibliograficznym, zob. D. Bibliografia,  

      Numer cytowanej strony (pomijamy w wypadku dzienników i tygodników); stosujemy 

skrót s., nie ss. 

  

  

2.      Kolejność elementów w opisie materiału archiwalnego (poszczególne elementy 

oddzielamy przecinkami): 

  

      Nazwa archiwum (skrót), 

      Nazwa zespołu archiwalnego (ewentualnie skrót); stosowanie skrótu zesp. dopuszcza 

się tylko wtedy, kiedy nazwa zespołu jest zapisana cyframi lub symbolami,  

      Sygnatura jednostki archiwalnej; jeśli sygnatura jednostki archiwalnej składa się z kilku 

symboli,  dopuszcza się stosowanie skrótu sygn., wtedy jednak skrót należy stosować 

konsekwentnie w całej pracy,  

      Opis dokumentu pozwalający na jego identyfikację – rodzaj dokumentu, kto, do kogo 

(jeśli tytuł dokumentu zawiera te informacje, można się nim posłużyć). Należy podawać 

pełne imiona nadawców i adresatów, nie inicjał. Opis dokumentu (lub przytaczanej relacji) 

podawany jest antykwą, 
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      Data powstania dokumentu po przecinku lub data przybliżona w nawiasie 

kwadratowym; jeśli nie można ustalić daty, stosujemy skrót b.d. 

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

znajduje się ten fragment). Jeżeli jednostka archiwalna nie jest spaginowana, używamy 

skrótu b.p. 

  

UWAGA 1. Jeżeli dokument był opublikowany, powołujemy się na wersję 

opublikowaną, a nie archiwalną. 

  

UWAGA 2. Cytując dokumenty z Archiwum IPN (i archiwów Oddziałów IPN), 

stosujemy skróty: AIPN, AIPN Bi, AIPN Gd, AIPN Ka, AIPN Kr, AIPN Lu, AIPN Łd, 

AIPN Po, AIPN Rz, AIPN Wr. W wykazie skrótów rozwijamy je następująco: AIPN – 

Archiwum IPN w Warszawie; AIPN Bi – Archiwum IPN Oddział w Białymstoku itd. 

Nie stosujemy zapisów typu BUiAD IPN, OBUiAD, OBUiAD Kat,  OBUiAD IPN-Wr, 

AIPN Kraków, OBUiAD Lublin, OBUiAD IPN w Poznaniu, Archiwum IPN 

Warszawa, itd. 

  

  

3. Jeżeli w przypisie podajemy kilka źródeł, ich opisy rozdzielamy średnikiem. 

  

C. Wykaz skrótów 

  

1.      W wykazie umieszczamy skróty występujące w tekście głównym i przypisach. 

  

2.      Podajemy jedynie skróty „rzeczowe” (instytucji, organizacji itp.).  

  

Część II. Opracowanie tekstów źródłowych 
  

1. Numer dokumentu 

  

Wyśrodkowany, kursywa, czcionka wytłuszczona.  

  

2. Nagłówek dokumentu 

  

Kursywa, obustronnie wyjustowany.  

  

Nagłówek składa się z daty powstania dokumentu, miejsca powstania dokumentu oraz – po 

myślniku – regestu dokumentu.  

  

Data powstania dokumentu ma następujący zapis: rok, miesiąc (słownie), dzień. Brakujące 

elementy daty należy uzupełnić w nawiasie kwadratowym.  

  

3. Ogólne zasady edycji dokumentu 

  

        Uwspółcześniamy ortografię i interpunkcję tekstu. Odstępstwa od tej reguły wymagają 

przekonującego uzasadnienia.  
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        Stosowane w dokumentach różne sposoby zapisu daty (np. 12.08.1946, 12/8 1946, 

12.VIII.1946, 12/8/1946) ujednolicamy następująco: 12 VIII 1946; nie zamieniamy na liczbę 

rzymską nazw miesięcy pisanych słownie.  

        Wszelkie wyróżnienia w oryginalnym tekście dokumentu, dokonane przez jego twórcę 

(s p a c j o w a n i e ; WERSALIKI; podkreślenia) oddajemy za pomocą czcionki 

wytłuszczonej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pomijanie wyróżnień 

(np. nazwisk zapisanych wersalikami w dokumentach proweniencji policyjnej) i zapisywanie  

tych fragmentów tekstu czcionką podstawową.  

        Nawiasy ukośne // zamieniamy na nawiasy półokrągłe ( ).  

        Skróty słownikowe (ob., np., wg, ww., tj., ...) pozostawiamy bez rozwinięcia.  

        Skróty niekonwencjonalne rozwijamy w nawiasach kwadratowych antykwą  

        Towarzyszące nazwiskom inicjały imion rozwijamy w nawiasach kwadratowych 

antykwą. Dopuszczalne jest pozostawienie inicjału, jeśli nie znamy pełnego imienia. 

        Należy ograniczyć do minimum użycie znaku [sic!]; kwestie wymagające komentarza 

omawiać w przypisach.  

        Opuszczenia pochodzące od wydawcy zaznaczamy trzema kropkami w nawiasie 

kwadratowym i opatrujemy przypisem tekstowym, na przykład: [...]e  

  

4. Układ tekstu dokumentu 

  

W edycji dokumentu nie odtwarzamy układu graficznego oryginału.  

  

a) miejsce i data powstania dokumentu  – wyjustowane do prawego marginesu  

b) nagłówek nadawcy  – wyjustowany do lewego marginesu 

c) nazwa adresata dokumentu  – wcięta i wyjustowana do prawego marginesu 

d) tytuł dokumentu – wyśrodkowany 

e) treść dokumentu  – obustronnie wyjustowany, akapity zaznaczone 

wcięciem pierwszego wiersza 

f) podpis pod dokumentem  – wyjustowany do prawego marginesu; w wypadku  

dwóch podpisów – lewy podpis wyjustowany do 

lewego marginesu, a prawy do prawego.  

  

5. Informacja o miejscu przechowywania dokumentu 

  

Kursywa, czcionka o 1 pkt mniejsza od tekstu dokumentu, od akapitu. 

  

Po słowie „Źródło” i dwukropku podajemy: skrót nazwy archiwum, nazwę zespołu 

archiwalnego (lub jej skrót), sygnaturę jednostki archiwalnej, numer karty oraz informację o 

formie dokumentu będącego podstawą edycji (oryginał/kopia; rkps/mps).  

  

W przypadku przedruku zamiast adresu archiwalnego podajemy opis bibliograficzny 

pierwodruku.  

  

6. Przypisy tekstowe 
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Oznaczone literami. Do części odredakcyjnej przypisu stosujemy kursywę, do tekstu 

źródłowego – antykwę. Numerację przypisów tekstowych rozpoczynamy od nowa dla 

każdego dokumentu.  

  

Przypisami tekstowymi opatrujemy:   

  

        lekcję wątpliwą; 

        lekcję błędną – do tekstu wprowadzamy lekcję poprawną, a niepoprawną umieszczamy w 

przypisie tekstowym. W wypadku błędu powtarzającego się w całym tekście lub jego 

większym fragmencie, przypisem tekstowym oznaczamy tylko pierwsze wystąpienie tego 

błędu. Błędy maszynowe korygujemy bez zaznaczenia; 

        brakujące bądź nieczytelne fragmenty tekstu – przypis tekstowy należy ująć w nawias 

kwadratowy, na przykład: [d]; 

        niejasności tekstu, błędy składniowe i gramatyczne; 

        treść pieczęci, podpisów, rękopiśmienne adnotacje w tekście; 

        dopiski, nadpisania, przekreślenia;  

        podkreślenia tekstu dokonane przez odbiorcę. 

  

7. Przypisy rzeczowe 

  

Numerowane cyframi arabskimi; antykwa. Umieszczone pod stroną, poniżej przypisów 

tekstowych. Numerację rozpoczynamy od nowa dla każdego dokumentu.  

  

W przypisach rzeczowych umieszczamy wszelkie merytoryczne komentarze i wyjaśnienia 

do dokumentu. W razie konieczności opatrzenia lekcji błędnej komentarzem merytorycznym, 

umieszczamy go – wyjątkowo – w dotyczącym jej przypisie tekstowym.  

 

 

 
 

 

9. Uwagi techniczne 

  

Poniższe porady mają ułatwić użytkownikom edytora MS Word stosowanie w praktyce 

zasad edycji dokumentów źródłowych. Ponieważ edytor tekstu nie powinien udawać 

mądrzejszego od swego użytkownika, przed przystąpieniem do pracy warto wyłączyć 

następujące opcje:  

        NARZĘDZIAAUTOKOREKTAAUTOFORMATOWANIE PODCZAS PISANIASTOSUJ W 

TRAKCIE PISANIA oraz W TRAKCIE PISANIA AUTOMATYCZNIE (wszystkie opcje) 

        NARZĘDZIAOPCJEEDYCJADOKONYWANIE WCIĘĆ Z LEWEJ KLAWISZAMI TAB I  

BACKSPACE 

  

1) Wstawianie przypisów rzeczowych 

        Uruchomić polecenie WSTAWPRZYPIS 
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        W otwartym oknie dialogowym zaznaczyć opcje: WSTAW: PRZYPIS DOLNY oraz 

NUMEROWANIE: AUTOMATYCZNE (lub AUTONUMEROWANIE) 

        Wcisnąć klawisz OK 

  

2) Wstawianie przypisów tekstowych 

        Uruchomić polecenie WSTAWPRZYPIS 

        W otwartym oknie dialogowym zaznaczyć opcje: WSTAW: PRZYPIS DOLNY oraz 

NUMEROWANIE: ZNAK NIESTANDARDOWY 

        W sąsiednim okienku wpisać odpowiednią literę, którą zostanie oznaczony przypis 

tekstowy 

        Wcisnąć klawisz OK 

W razie konieczności zastosowania „podwójnego” przypisu, obejmującego fragment 

tekstu (typu: axxxxxa), przypis zamykający należy wstawić zgodnie z powyższą instrukcją, 

zaś przypis otwierający zamarkować odpowiednią literą we frakcji górnej (polecenie: 

FORMATCZCIONKAINDEKS GÓRNY). Analogicznie za pomocą litery i myślnika we 

frakcji górnej należy zamarkować część oznaczenia przypisu pod stroną (np. a–a). 

  

3) Prawidłowa numeracja przypisów 

Numeracja przypisów rzeczowych i tekstowych powinna się rozpoczynać od nowa dla 

każdego dokumentu. Aby to zrobić, należy:  

        Przed przystąpieniem do edycji dokumentów uruchomić polecenie 

WSTAWPRZYPISOPCJE, następnie w otwartym oknie dialogowym na karcie WSZYSTKIE 

PRZYPISY DOLNE wybrać opcję NUMEROWANIE: KAŻDA SEKCJA OD NOWA. Następnie wcisnąć 

klawisze OK oraz ZAMKNIJ.  

        Po każdym zakończonym dokumencie wstawić znak końca sekcji od nowej strony 

(polecenie: WSTAWZNAK PODZIAŁUTYPY PODZIAŁU SEKCJI: NASTĘPNA STRONAOK).   

UWAGA: Ponieważ edytor MS Word nie umożliwia rozdzielenia przypisów tekstowych od 

rzeczowych, pozostaną one „przemieszane”. Zasada umieszczania przypisów tekstowych pod 

stroną powyżej przypisów rzeczowych będzie mogła zostać spełniona dopiero na etapie 

łamania tekstu w profesjonalnym programie do składu komputerowego.  

  

4) Wcięcia tekstu 

Wszelkich wcięć w tekście (zarówno wcięć pierwszego wiersza akapitu, jak i całych 

akapitów) należy dokonywać za pomocą tabulatorów, a nie spacji. 


