
Załącznik: Bibliografia i przypisy

W załączonym wykazie skrótów należy podać znaczenie wszystkich skrótów użytych w przypisach lub w
dokumentach, z których pochodzą, z wyjątkiem skrótów powszechnie używanych.

1. KSIĄŻKA

Nazwisko i inicjał imienia autora: Tytuł. Dodatek do tytułu. Wydanie. Miejsce wydania rok

wydania.

Przykład:

M. Gałusza,  Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.  Wyd. 7. Tarnobrzeg
2007.

2. FRAGMENT KSIĄŻKI (dział, rozdział)

Nazwisko i inicjał imienia autora: Tytuł. Dodatek do tytułu. Wydanie. Miejsce wydania rok wydania. Tytuł
fragmentu, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego.

Przykład:

M. Gałusza,  Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.  Wyd. 7. Tarnobrzeg
2007. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 43-84.

3. PRACA ZBIOROWA

Tytuł. Dodatek do tytułu. Red. Nazwisko i inicjał imienia autora. Wydanie. Numer tomu lub części. Miejsce
wydania rok wydania.

Przykład:

BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy. Red. J. Knyziak, Wyd. 2. Tarnobrzeg 2007.

4. FRAGMENT Z PRACY ZBIOROWEJ

Nazwisko i  inicjał  imienia  autora fragmentu:  Tytuł  fragmentu.  W:  Tytuł.  Dodatek do tytułu.  Nazwisko i
inicjał imienia autora,  redaktora pracy zbiorowej.  Wydanie.  Miejsce wydania rok wydania,  strony zajęte
przez fragment.

Przykład:

J. Krupa,  Eksploatacja w energetyce cieplnej.  W:  BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy. Red. J.
Knyziak. Wyd. 2. Tarnobrzeg 2007, s. 409-460.

5. ARTYKUŁ Z CZASOPISMA

Nazwisko i inicjał imienia autora: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, lokalizacja w
obrębie czasopisma.

Przykład:

B. Kołodziej, Jak wprowadzić system zarządzania bezpieczeństwem żywności. „Normalizacja” 2007, nr 4, s.
14-16.

6. KSIĄŻKA NA PŁYCIE CD-ROM (DVD-ROM)

Nazwisko i inicjał imienia autora: Tytuł [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania rok wydania.

Przykład:

M. Gałusza,  Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami  [CD-ROM].  Wersja
1.00.01. Tarnobrzeg 2007.



7. FRAGMENT KSIĄŻKI NA CD-ROM (DVD-ROM)

Nazwisko  i  inicjał  imienia  autora:  Tytuł [typ  nośnika].  Wydanie.  Miejsce  wydania  rok  wydania.  Tytuł
fragmentu, lokalizacja w przypadku występowania paginacji.

Przykład:

M. Gałusza,  Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami  [CD-ROM].  Wersja
1.00.01. Tarnobrzeg 2007. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

8. KSIĄŻKA W INTERNECIE

Nazwisko  i  inicjał  imienia  autora:  Tytuł  [typ  nośnika].  Wydanie.  Miejsce  wydania  rok  wydania  [data
dostępu]. Dostępny w Internecie: http:// ...

Przykład:

Z. Serwanski, Pracuj bezpiecznie. Poradnik dla rolników. [on line] Wydanie. Miejsce wydania rok wydania 
[dostęp 16.06.2007]. Dostępny w Internecie: http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/07040039_a.pdf

9. FRAGMENT KSIĄŻKI W INTERNECIE

Nazwisko  i  inicjał  imienia  autora:  Tytuł [typ  nośnika].  Wydanie.  Miejsce  wydania  rok  wydania  [data
dostępu]. Tytuł fragmentu, lokalizacja przypadku występowania paginacji. Dostępny w Internecie: http:// ...

Przykład:

Z. Serwanski, Pracuj bezpiecznie. Poradnik dla rolników. [on line] Wydanie. Miejsce wydania rok wydania 
[dostęp 16.06.2007]. Bezpieczne schody i drabiny. Dostępny w Internecie: 
http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/07040039_a.pdf

10. ARTYKUŁ W ELEKTRONICZNYM CZASOPISMIE

Nazwisko  i  inicjał  imienia  autora:  Tytuł  artykułu.  „Tytuł  czasopisma”  [typ  nośnika].  Data  wydania,
oznaczenie zeszytu [data dostępu]. Dostępny w Internecie: http:// …

Przykład:

Z. Józwiak, Będzie konkurencja na rynku elektrycznym. „Rzeczpospolita” [on line]. 16.06.2007 oznaczenie 
zeszytu [dostęp 16.06.2007]. Dostępny w Internecie: 
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070616/prawo/prawo_a_7.html.

Przypisy

1. Obowiązują przypisy dolne (na stronie),  cyframi  arabskimi,  generowane automatycznie. Odsyłacze do
przypisów w tekście umieszczamy w górnym indeksie, zawsze przed przecinkiem, średnikiem lub kropką
kończącą zdanie, np.: przypis1. 

2.  Sposób  konstruowania  przypisu  jest  zgodny  z  zasadami  tworzenia  opisu  bibliograficznego,  z  tym
wyjątkiem,  że  notę  bibliograficzną  rozpoczynamy  od  inicjału  imienia,  następnie  nazwisko  autora,  itd..
Imiona  skracamy  do  inicjałów.  Zachowujemy  interpunkcje  i  kolejność  elementów  opisu,  na  końcu  po
przecinku zapisujemy odwołania do konkretnych stron, pomijając lokalizacje np.: w przypadku artykułu w
czasopiśmie.

3. Gdy publikacja jest wspomniana w przypisie po raz pierwszy, zapisujemy wszystkie elementy w całości,
w następnych odwołaniach zostawiamy jedynie: nazwisko, inicjał, pierwsze wyrazy tytułu z wielokropkiem.

4.  Jeżeli  przy  tabelach,  ilustracjach,  materiałach  dodatkowych  podaje  się  ich  źródło  lub  jakiekolwiek
objaśnienia,  nie  należy  takiej  notatki  umieszczać  w  przypisach,  lecz  w  tekście,  bezpośrednio  pod
odpowiednim materiałem.

5. Gdy ta sama publikacja jest wspomniana kilka razy pod rząd, stosujemy skrót łaciński: ibidem (tamże). W
przypadku powtarzania się w kolejnych przypisach tego samego nazwiska autora, należy stosować skróty:
idem (ten sam), eadem (ta sama), eidem (ci sami), eaedem (te same). 


