
 W publikacji opracowań pokonferencyjnych obowiązują następujące zasady 
 

I. Artykuły konferencyjne mogą zostać opublikowane w pięciu czasopismach, przy 
uwzględnieniu następujących założeń: 

 
1) Białostockie Studia Prawnicze Nr 29 (1) 2024 -– 140 pkt 
a) liczba artykułów, która może zostać opublikowana w danym czasopiśmie, (łącznie 15 artykułów 
w numerze ) 
b) objętość artykułu wraz z bibliografią i przypisami powinna wynosić min. 20 tys. znaków i nie 
przekraczać 40 tys. znaków (ze spacjami) 
c) teksty wyłącznie w j. angielskim 
d) inne wymogi redakcyjne 

http://bsp.uwb.edu.pl/informacje-dla-autorow/ 

2) Eastern European Journal of Transnational Relations (vol. 8 no. 1/ 2024) - 70 pkt 
a) liczba artykułów, która może zostać opublikowana w danym czasopiśmie (ok. 8-10 artykułów na 
numer) 
b) objętość artykułu to ok. 8-10 tys. słów, wliczając w to wszystkie przypisy/odwołania 
c) teksty w j. angielskim, 
d) inne wymogi redakcyjne 

http://eejtr.uwb.edu.pl/information/authors 

3) Gdańskie Studia Prawnicze Nr 4/2023 "Prawo finansowe i zrównoważony rozwój”– 70 pkt 
a) 5-7 tekstów (objętość do ok. 1 arkusza wydawniczego) do części „Artykuły i komentarze”; 
b) 5-6 glos do orzeczeń SA, NSA, sądów powszechnych i administracyjnych oraz TK (o objętości 
do 0,5 arkusza wydawniczego) do części „Glosy”. 
c) 1-2 teksty: sprawozdania z istotnej konferencji lub innego wydarzenia poświęconego problematyce 
tomu i/lub recenzją monografii albo innej publikacji z tej dziedziny (każdy tekst o objętości do 0,4 
arkusza) do części „Varia”. 

 
Zestawienie liczby i objętości tekstów do poszczególnych działów czasopisma (według informacji 
przedstawionych powyżej). 

 
Dział Liczba tekstów Objętość pojedynczego tekstu 

„Artykuły i komentarze” 5-7 maks. 1 arkusz wyd.* 

„Glosy” 5-6 maks. 0,5 ark. wyd.* 

„Varia” 1-2 maks. 0,2 ark. wyd.* 

*1 arkusz wydawniczy = 40.000 znaków 
 
d) teksty w j. angielskim lub polskim 
e) inne wymogi redakcyjne 

 
PL https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/Wytyczne 

 

ENG https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/Wytyczne 

http://bsp.uwb.edu.pl/informacje-dla-autorow/
http://eejtr.uwb.edu.pl/information/authors
https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/Wytyczne
https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/Wytyczne


4) Financial Law Review nr 2-4 2023 - 70 pkt. 
a) liczba artykułów, która może zostać opublikowana w danym czasopiśmie (ok. 6-12 artykułów na 
numer), 
b) objętość artykułu wraz z bibliografią i przypisami powinna wynosić min. 10 tys. znaków i nie 
przekraczać 40 tys. znaków (ze spacjami), 
c) teksty w j. angielskim, 
d) inne wymogi redakcyjne: 

https://www.ejournals.eu/FLR/menu/856/ 

5) Finanse Komunalne nr 6 2023 - 40 pkt. 
a) liczba artykułów, która może zostać opublikowana w danym czasopiśmie (ok. 6-12 artykułów), 
b) objętość artykułu wraz z bibliografią i przypisami powinna wynosić 10–40 tys. znaków 
c) teksty w j. polskim, 
d) inne wymogi redakcyjne: 

 
https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/finanse-komunalne 

 

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/informacje/dla-autorow/proces-publikacji-w- 
czasopismie 

 
 

II. Do dnia 15 kwietnia 2023 r. Autor przesyła opracowanie do w formie elektronicznej na 
adres konferencji - baltycka@prawo.ug.edu.pl 
wskazując: 
1) czasopismo, w którym chciałby, aby zostało ono opublikowane (tekst powinien spełniać wymogi 
redakcyjne tego czasopisma), 
2) nazwy innego/innych czasopism określonych w pkt I, w których chciałby opublikować tekst w 
przypadku gdyby Rada Naukowa Konferencji nie zakwalifikuje do publikacji w czasopiśmie 
wskazanym w pkt 1). 

 
III. Do dnia 1 maja 2023 r. Rada Naukowa Konferencji przekazuje Autorom decyzje o 
czasopismach, do których zostały rekomendowane ich publikacje, przy czym o rekomendacji 
do publikacji w BSP będą uwzględniane m.in. następujące kryteria: 
1) artykuły o tematyce nowatorskiej, odkrywczej, 
2) wysoki poziom merytoryczny artykułów, 
3) artykuły o charakterze prawno-porównawczym, przy czym wysoce rekomendowane są publikacje 
we współautorstwie z osobą z zagraniczną afiliacją, 
4) przywołanie/cytowanie publikacji z czasopism indeksowanych w bazie Scopus/Web of Science, 
5) cytowanie BSP 

 
IV. Autor dostosowuje tekst do wymogów redakcyjnych czasopisma, do których została 
zarekomendowana publikacja, przy czym obowiązują następujące zasady: 

 
1) Białostockie Studia Prawnicze Nr 29 (1) 2024, redaktorzy tematyczni numeru- prof. dr hab. 
Mariusz Popławski, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, Tytuł numeru: The financial and tax law 
towards challenges of the XXI century.  
a) Przesyłanie artykułów: do 15 kwietnia 2023 r. 
b) Recenzje: do końca października 2023 r. 
c) Przesłanie tekstu po uwagach recenzentów: do końca listopada 2023 r. 
d) Publikacja: do końca marca 2024 r. 

https://www.ejournals.eu/FLR/menu/856/
https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/finanse-komunalne
https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/informacje/dla-autorow/proces-publikacji-w-czasopismie
https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/informacje/dla-autorow/proces-publikacji-w-czasopismie
mailto:baltycka@prawo.ug.edu.pl


2) Eastern European Journal of Transnational Relations (vol. 8 no. 1/ 2024) 
a) Przesyłanie artykułów: do 15 kwietnia 2023 r. 
b) Przesłanie artykułów po decyzji Rady Naukowej Konferencji, do 30 listopada 2023 r 
c) Recenzje: do 28 lutego 2024 r 
d) Przesłanie tekstu po uwagach recenzentów: 30 marzec 2024 r 
e) Publikacja: 30 czerwca 2024 r. 

 
3) Gdańskie Studia Prawnicze Nr 4/2023 "Prawo finansowe i zrównoważony rozwój”– 
redaktorzy tematyczni numeru - dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, dr Przemysław Panfil, Tytuł 
numeru: "Prawo finansowe i zrównoważony rozwój” 
a) Przesyłanie artykułów: do 15 kwietnia 2023 r. 
b) Recenzje: do końca sierpnia 2023 r. 
c) Przesłanie tekstu po uwagach recenzentów: do końca października 2023 r. 
d) Publikacja: grudzień 2023 r. 

 
4) Financial Law Review nr 2-4 2023 
a) Przesyłanie artykułów: do 15 kwietnia 2023 r. 
b) Przesłanie artykułów po decyzji Rady Naukowej Konferencji do 30 lipca 2023 r 
c) Recenzje: do 30 września 2023 r 
d) Przesłanie tekstu po uwagach recenzentów: 30 październik 2023 r. 
e) Publikacja: do końca 2023 r. 

 
5) Finanse Komunalne nr 6 2023 
a) przesyłanie artykułów do 15 kwietnia 
b) Przesłanie artykułów po decyzji Rady Naukowej Konferencji 30 lipca 2023 r. 
c) Recenzje w ciągu 4-8 tygodni od nadesłania 
d) przeslanie tekstu po uwagach recenzentów, w ciągu 14 dni 
e) Publikacja do 30 czerwca 2024 r. 
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