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Odwołania do literatury 
 

W artykułach stosujemy odwołania do literatury w formie przypisów dolnych. W tekście 

najpierw wprowadzamy przypis, a po nim kropkę. Tekst przypisu powinien mieć czcionkę: 

Times New Roman 10, odstęp 1, wyjustowany, w przypisach proszę o posługiwanie się 

łacińskimi skrótami: ibidem, op.cit. Każdy z tekstów musi być uzupełniony bibliografią. 

Zasady odwołań:  
 

1. Monografie, których treść przywołujemy bezpośrednio lub parafrazujemy:  
 

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 93–96.  

K.A. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2008, s. 9–11.  
              

            Jeżeli dwa imiona autora ̶ nie stawiamy spacji po pierwszym imieniu i kropce.  
 

2. W przypadku ponownego cytowania tego samego źródła linijka pod linijką:  
 

Ibidem, s. 13.  
 

3. W przypadku, gdy cytujemy po sobie inne dzieło tego samego autora:  
 

Eadem, Unia europejska po 2011, Toruń 2009, s. 7.  
 

4. W przypadku, gdy na kolejnych stronach pracy przywołujemy już cytowaną 

publikację:  
 

K.A. Wojtaszczyk, Współczesne …, op.cit., s. 18.  
 

5. W przypadku, gdy cytujemy jeden z rozdziałów w pracy zbiorowej – różni autorzy:  
 

M. Jas-Koziarkiewicz, Formy pomocy publicznej dla mediów w Austrii, [w:] Systemy medialne 

w XXI wieku, J. Adamowski, A. Jaskiernia (red.), Warszawa 2012, s. 176.  
 

6. Jeżeli cytujemy artykuł w czasopiśmie naukowym – każdy z członów nazwy 

czasopisma piszemy z dużej litery (obowiązkowy cudzysłów!):  
 

F. Gołembski, Czynnik kulturowy w procesie integracji europejskiej, „Rocznik Nauk 

Politycznych” 2003, nr 1, s. 18.  
 

7. Jeżeli odwołujemy się do artykułu w dzienniku, czasopiśmie:  
 

Gadomski, Walka o innych, „Gazeta Wyborcza”, 10.08.2012, s. 18.  

J. Dłuski, Dlaczego ja, „Polityka” 2012, nr 50, s. 16.  
 

8. Jeżeli odwołujemy się do materiałów online, w nawiasie KONIECZNIE datę dostępu:  
 

A. Wiśniewski, Europa się starzeje, za: http://www.wlodkowic.pl/rcie/gru2005.html 

(4.04.2013).  
 

9. Jeżeli odwołujemy się do materiału PDF, dostępnego online:  
 

J. Szostak, Oni tu byli, za: http://www.wlodkowic.pl/rcie/gru2005.html (4.04.2013).  
 

10. W przypadku odwołania się do polskiego aktu prawnego lub opublikowanego w 

polskim dzienniku ustaw:  
 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2009 nr 1, poz. 3.  
 

11. Jeżeli odwołujemy się do aktu prawnego UE:  
 

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty 

Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Dz. Urz. UE C 80 z 10.03.2001. 

http://www.wlodkowic.pl/rcie/gru2005.html

