
STYL TRADYCYJNY (OKSFORDZKI) 
Polega na wprowadzeniu do tekstu głównego odsyłaczy liczbowych w indeksie górnym, 

którym odpowiada tak samo oznaczony przypis dolny. Przypis źródłowy zawiera informację 

 o cytowanej publikacji, opisanej zgodnie z przedstawionym schematem: 

 

 WYDAWNICTWO ZWARTE (KSIĄŻKA) 

- przypis 

Pierwsza litera/litery imienia/ imion Nazwisko, Tytuł pisany kursywą, Nazwa wydawnictwa 

(opcjonalnie), Miejsce wydania Rok, strona/strony. 

Np.: A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007, s. 35. 

 

- bibliografia 

Nazwisko Pierwsza litera/litery imienia/ imion, Tytuł pisany kursywą, Nazwa wydawnictwa 

(opcjonalnie), Miejsce wydania Rok. 

Uwaga: w bibliografii nie podajemy liczby stron. 

Np. Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007. 

 

 PRACA NAPISANA POD REDAKCJĄ 

- przypis 

Np.: J. Uszyńska-Jarmoc (red.), Potrzeba autonomii, kompetencji i relacji społecznych dziecka 

w kontekście teorii oraz praktyki wczesnej edukacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2020,  

s. 15-20. 

 

- bibliografia 

Np.: Uszyńska-Jarmoc J. (red.), Potrzeba autonomii, kompetencji i relacji społecznych dziecka 

w kontekście teorii oraz praktyki wczesnej edukacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2020. 

 

 

 

 ROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ 

- przypis 

Pierwsza litera/litery imienia/ imion Nazwisko, Tytuł rozdziału pisany kursywą, [w:] Pierwsza 

litera/litery imienia/ imion Nazwisko (red.), Tytuł pisany kursywą, t.1, Nazwa wydawnictwa 

(opcjonalnie), Miejsce wydania Rok, strona/strony. 

Np.: M. Kowalik-Olubińska, Klasa szkolna jako źródło dobrostanu psychicznego uczniów  

z ADHD, [w:] J. Uszyńska-Jarmoc (red.), Potrzeba autonomii, kompetencji i relacji 

społecznych dziecka w kontekście teorii oraz praktyki wczesnej edukacji, Wydawnictwo UwB, 

Białystok 2020, s. 80-83. 

 

- bibliografia 

Nazwisko Pierwsza litera/litery imienia/ imion, Tytuł rozdziału pisany kursywą, [w:] Pierwsza 

litera/litery imienia/ imion Nazwisko (red.), Tytuł pisany kursywą, t.1, Nazwa wydawnictwa 

(opcjonalnie), Miejsce wydania Rok, zakres stron rozdziału. 

Np.: Kowalik-Olubińska M., Klasa szkolna jako źródło dobrostanu psychicznego uczniów  

z ADHD, [w:] J. Uszyńska-Jarmoc (red.), Potrzeba autonomii, kompetencji i relacji 

społecznych dziecka w kontekście teorii oraz praktyki wczesnej edukacji, Wydawnictwo UwB, 

Białystok 2020, s. 79-93. 

 

 

 



 ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE) 

- przypis 

Pierwsza litera/litery imienia/ imion Nazwisko, Tytuł artykułu pisany kursywą, tytuł 

czasopisma w cudzysłowie rok, numer, numer strony/stron. 

Np.: M. Flaming, W. Kutzman, Pozakarne środki i uregulowania prawne oraz inne sposoby 

utrzymania dyscypliny w wojsku rzymskim, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997, nr 2, s. 31. 

 

- bibliografia 

Nazwisko Pierwsza litera/litery imienia/ imion, Tytuł artykułu pisany kursywą, tytuł 

czasopisma w cudzysłowie rok, numer, zakres stron artykułu. 

Np.: Flaming M., Kutzman W., Pozakarne środki i uregulowania prawne oraz inne sposoby 

utrzymania dyscypliny w wojsku rzymskim, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997, nr 2,  

s. 19-33. 

 

 ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

- przypis 

Pierwsza litera/litery imienia/imion Nazwisko, Tytuł pisany kursywą, link [data dostępu: 

dd.mm.rr]. 

Np.: M. Nytko, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta rozwoju gospodarczego 

Polski, 

http://nytko.eu/publikacje/17_bezpośrednie_inwestycje_zagraniczne_jako_styumulanta_rozw

oju_gospodarczego_polski.pdf [dostęp: 14.04.2020]. 

 

- bibliografia 

Nazwisko Pierwsza litera/litery imienia/imion, Tytuł pisany kursywą, link [data dostępu: 

dd.mm.rr]. 

Np.: Nytko M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta rozwoju gospodarczego 

Polski, 

http://nytko.eu/publikacje/17_bezpośrednie_inwestycje_zagraniczne_jako_styumulanta_rozw

oju_gospodarczego_polski.pdf [dostęp: 14.04.2020]. 

- Jeśli nie ma znamy autora artykułu internetowego, wpisać tylko tytuł (lub określić co jest 

źródłem). 

Np.: Komitety Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, 

http://wybory2011.pkw.gov.pl/kom/pl/komitety.html [dostęp: 11.05.2012]. 

Należy zamieszczać pełen link do źródła, nie tylko ogólny adres strony internetowej. 

 

 PUBLIKACJE OBCOJĘZYCZNE 

W przypisach publikacji obcojęzycznych stosuje się zasady i skróty właściwe dla danego 

języka., np. ed., eds., vol. W jęyku angielskim, Bd., Bde., T., H. w języku niemieckim. 

Niezależnie od tej zasady w dokumentach niesamoistnych wydawniczo przyimek „w” 

poprzedzający autora i tytuł książki oraz skrót „s.” na oznaczenie strony/stron zawsze zapisuje 

się w języku publikacji. 

- przypis 

Np.: G. Brady, Children and ADHD: seeking control within the constraints of diagnosis, 

“Children & Society”, No 28, s. 224. 

 

- bibliografia 

Np.: Brady G., Children and ADHD: seeking control within the constraints of diagnosis, 

“Children & Society”, No 28, s. 218-230. 
 


