
Odniesienia do literatury 

 
 

Odniesienia w tekście pracy do pozycji zamieszczonych w spisie bibliografii powinny mieć 

następujący układ: 

- w przypadku cytowania – po cytacie umieszcza się w nawiasie nazwisko autora 

pozycji, po przecinku rok wydania i stronę: 

„W efekcie powstają rożne organizacje gospodarcze, na bazie kooperacji lub integracji 

jednostek gospodarczych tej samej lub rożnych gałęzi i następnie rozwój nowych form więzi 

między gałęziami gospodarki żywnościowej (są to więzi bezpośrednie – integrujące)” (Woś, 

1996a, s. 54). 

- w przypadku powoływania się na źródło bez cytowania podaje się nazwisko, rok 

wydania: 

W ostatniej pracy, Jajuga (2007) wykazał, że ... 

Istotną cechą kompleksu gospodarki żywnościowej jest organizacja integracji…(Woś, 1996b) 

 

- w przypadku powoływania się na pozycję literaturową 2 autorów, podaje się w 

nawiasie ich nazwiska, a po przecinku rok wydania: 

Koszty jako kategoria ekonomiczna wyrażają w pieniądzu wartość pracy żywej… 

(Czerwińska-Kayzer, Florek, 2019). 

 

- w przypadku powoływania się na pozycję literaturową 3 i więcej autorów, podaje się 

w nawiasie nazwisko pierwszego autora i skrót in., a po przecinku rok wydania: 

Analiza progu rentowności pozwala na…(Czubakowska i in., 2013). 

 

- w przypadku powołania się na badania wielu autorów w nawiasie wpisuje się 

nazwiska i lata wydania poszczególnych pozycji w porządku chronologicznym 

W literaturze ekonomicznej pojęcie płynności używane jest w różnym znaczeniu (Waśniewski, 

Skoczylas, 1996; Bieniasz, Gołaś, 2007; Sierpińska, Jachna, 2007). 

-  w przypadku powołania się na pozycję pod redakcją, wpisuje się nazwisko redaktora i 

rok wydania  

Drugą grupą źródeł finansowania… (Cebrowska, 2007) 

Powyższe zasady cytowania dotyczą zarówno pozycji zwartych, jak i pozycji z czasopism 

naukowych. 

 

 



- w przypadku powoływania się na akty prawne (ustawa, rozporządzenie) oraz roczniki 

statystyczne podaje się w nawiasie tytuł lub początek nazwy aktu prawnego lub 

rocznika rok, numer i pozycję. 

Środki pieniężne obejmują… (Ustawa o rachunkowości, Dz. U. z 2019, poz. 351). 

Zasada ostrożnej wyceny dotyczy sposobu… (art. 7, Ustawa o rachunkowości, Dz. U. z 2019, 

poz. 351). 

Istotą samorządu terytorialnego jest wykonywanie zadań… (Ustawa o podziale…, Dz. U. z 

1990 r., nr 34, poz. 198). 

Powierzchnia Polski to 31 267, 0 tys. ha. (Rocznik statystyczny RP 2015, GUS Warszawa, 2016) 

- w przypadku powoływania się na informacje ze strony internetowej, na której podany 

jest tytuł opracowania, podaje się w tekście pracy w nawiasie tytuł lub fragment 

tytułu opracowania i rok opublikowania. Z kolei w spisie literatury będzie podany 

także adres strony internetowej (Aneks 3) 

W 2009 roku przychody gospodarstw pomocniczych wynosiły… (Funkcjonowanie instytucji 

…, 2013). 

- w przypadku powoływania się na informacje ze strony internetowej, na której nie ma 

autora i tytułu opracowania podaje się w tekście pracy w nawiasie adres strony 

internetowej i datę dostępu (Aneks 3) 

Prawdziwym przełomem w historii Spółdzielni, który zapoczątkował jej transformację z 

lokalnego zakładu do lidera rynku, było wprowadzenie w 1992 roku, nieznanego wówczas na 

polskim rynku … (www.piatnica.com.pl/historia, dostęp 08.03.2020). 

- w przypadku przypisów dygresyjnych dotyczących uwag i spostrzeżeń nasuwających 

się piszącemu na marginesie rozważań głównych, lub dodatkowych wyjaśnień do 

tekstu głównego, stosuje się przypisy na dole strony, 

np. Przykładem tego stanu jest kształtowanie się płynności bieżącej i szybkiej według wielkości 

ekonomicznej gospodarstw rolnych (ESU). 

W przypisie dolnym należy wyjaśnić pojęcie ESU (European Size Unit) – wielkość 

ekonomiczna gospodarstwa rolnego ….  

Cytowanie pośrednie  

Jeśli autor chce wskazać publikację, do której nie miał bezpośredniego dostępu, a zna ją jedynie 

z innego źródła, powinien podać w odsyłaczu dane źródła pierwotnego (autora i rok lub tylko 

rok, jeśli nazwisko pojawiło się w tekście) oraz wtórnego. W bibliografii powinno znaleźć się 

tylko źródło wtórne (to, z którego autor korzystał). 

 (Wolska, 1978, za: Cebrowska, 2007) 


