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Przypisy i powołania 

 

Przypisy bibliograficzne służą do identyfikacji źródeł (wydawnictw zwartych, 

ciągłych, dokumentów audiowizualnych i elektronicznych), z których 

korzystamy pisząc własną pracę.  
 

Zasady sporządzania przypisów reguluje norma z 2002 r. PN-ISO 690 Dokumentacja. 

Przypisy bibliograficzne – zawartość, forma i struktura. Zasady sporządzania opisów 

bibliograficznych dokumentów elektronicznych zawarte są w odrębnej normie PN-ISO 690-2: 

1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich 

części. 

 

Przypis bibliograficzny zawiera opis bibliograficzny wykorzystanego 

wydawnictwa. Opis powinien zawierać elementy obowiązkowe oraz może 

zawierać elementy fakultatywne.  
 

Powołanie to krótka forma przypisu umieszczona w obrębie tekstu w nawiasach 

okrągłych, dodana jako uwaga u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu 

publikacji. Powołanie zawiera tylko minimum danych i pozwala dotrzeć do 

wykazu przypisów, w którym opisy bibliograficzne wykorzystanych 

dokumentów są bardziej dokładne. 

 

Cytowane fragmenty tekstu podajemy w cudzysłowie. Jeżeli w fragment 

zawiera cudzysłów, zamieniamy go na cudzysłów francuski <<…>> lub 

zaznaczamy pojedynczym cudzysłowem , … ’. 

Przy skracaniu cytatu opuszczony fragment zaznaczamy trzema kropkami 

w nawiasie (…). Uzupełnienia do cytatu piszemy w nawiasie kwadratowym.  
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Powiązanie przypisów z tekstem i lokalizacja przypisów w obrębie 

publikacji – 3 metody 
 

 Metoda pierwsza 
Przypisy łączy się z tekstem za pomocą odnośników cyfrowych (cyfry arabskie) 

umieszczonych na końcu cytowanego fragmentu. Numer odnośnika umieszcza się w indeksie 

górnym (czcionka podwyższona o pół stopnia). Odnośniki mogą mieć numerację ciągłą 

w całej publikacji lub w obrębie rozdziałów. Każde powołanie tej samej publikacji otrzymuje 

nowy kolejny numer.  

W przypisach np. na dole strony pierwszy przypis zawiera pełny opis dokumentu 

(elementy obowiązkowe), a następne dotyczące tej samej publikacji mogą zawierać tylko 

nazwisko autora lub pierwszy wyraz tytułu i numer pierwszego powołania tej publikacji 

oraz numery stron (zob. przykład, przypisy 2 i 4).  

Przy małej ilości przypisów można zastosować zamiast cyfry „gwiazdkę”. Przypisy 

umieszczane na dole strony zapisuje się mniejszą czcionką niż tekst główny oraz oddziela od 

niego linią ciągłą. 

 

Uwaga: przypisy i powołania w tekście zaznaczono na czerwono 

 
Przykład (fragment z książki - Bujny Jędrzej: Administracyjnoprawne środki 

zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS. Poznań 2005 s. 12.) W przykładzie występuje przypis 

wyjaśniający pojęcie i przypisy bibliograficzne.  

 

1.1. Rola prawa w zapobieganiu i zwalczaniu HIV/AIDS1 

Z prognoz opracowanych w ramach Wspólnego programu ONZ do spraw HIV/AIDS 
(UNAIDS) wynika, że jeśli nie nastąpi przełom w pracach nad szczepionkami, to do 
końca tej dekady ponad 100 milionów osób ulegnie zakażeniu HIV, z czego 80 
milionów w pięciu tylko krajach: Rosji, Chinach, Indiach, Nigerii, Etiopii2. Raporty 
UNAIDS skłaniają też do niepokojących wniosków związanych z nieustającym 
wzrostem zasięgu występowania HIV w krajach bałtyckich, Federacji Rosyjskiej 
(przyjmuje się, że ok. miliona osób z HIV w wieku 15-49 lat żyje na terenie Federacji), 
na Białorusi i na Ukrainie (ok. pół miliona osób z HIV/AIDS)3. (…) Mimo, że w Polsce 
sytuacja epidemiologiczna jest stabilna (…), konieczne jest bezwzględne 
kontynuowanie działań prewencyjnych, ponieważ nawet krótkotrwałe załamanie 
strategii przeciwdziałania epidemii prowadzi do szybkiego wzrostu liczby nowych 
zakażeń HIV4. 

________ 
1 HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus) – ludzki wirus upośledzenia odporności, AIDS (ang. 

Acquired Immunodeficjency Syndrom) – zespół nabytego upośledzenia odporności. 
2 
Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na 

lata 2004-2006, Warszawa 2004, s. 10-11. 
3
 AIDS epidemic update: December 2003, UNAIDS/WHO, Geneva 2003, s. 14-17. 

4 
Krajowy, przypis 2, s. 17. 

 

Wykorzystane we fragmencie źródła zostały umieszczone w bibliografii 

załącznikowej (wykazie literatury) na końcu książki, w układzie alfabetycznym. 

Zastosowano opisy bibliograficzne całości dokumentów (bez podawania stron). 
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 Metoda druga 
Numery przypisów można umieszczać w tekście w nawiasach okrągłych. Jeżeli powołuje się 

fragment tekstu, w nawiasie można podać numer strony. Każde następne powołanie tej samej 

publikacji otrzymuje ten sam numer i ewentualnie inny numer strony. Wykaz przypisów na 

końcu tekstu ułożony jest wtedy według ich numerów. 

 
Przykład (fragment z książki - Bujny Jędrzej: Administracyjnoprawne środki zapobiegania 

i zwalczania HIV/AIDS. Poznań 2005 s. 12.). 

 
1.1. Rola prawa w zapobieganiu i zwalczaniu HIV/AIDS(1) 
Z prognoz opracowanych w ramach Wspólnego programu ONZ do spraw HIV/AIDS 
(UNAIDS) wynika, że jeśli nie nastąpi przełom w pracach nad szczepionkami, to do 
końca tej dekady ponad 100 milionów osób ulegnie zakażeniu HIV, z czego 80 
milionów w pięciu tylko krajach: Rosji, Chinach, Indiach, Nigerii, Etiopii (2, s.10-11). 
Raporty UNAIDS skłaniają też do niepokojących wniosków związanych 
z nieustającym wzrostem zasięgu występowania HIV w krajach bałtyckich, Federacji 
Rosyjskiej (przyjmuje się, że ok. miliona osób z HIV w wieku 15-49 lat żyje na terenie 
Federacji), na Białorusi i na Ukrainie (ok. pół miliona osób z HIV/AIDS) (3, s. 14-17). 
(…) Mimo, że w Polsce sytuacja epidemiologiczna jest stabilna (…), konieczne jest 
bezwzględne kontynuowanie działań prewencyjnych, ponieważ nawet krótkotrwałe 
załamanie strategii przeciwdziałania epidemii prowadzi do szybkiego wzrostu liczby 
nowych zakażeń HIV (2, s. 17). 

 

Wykaz przypisów na końcu tekstu. 
 

1. HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus) – ludzki wirus upośledzenia 
odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficjency Syndrom) – zespół 
nabytego upośledzenia odporności. 

2. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i 
Chorymi na AIDS na lata 2004-2006, Warszawa, 2004. 

3. AIDS epidemic update: December 2003, UNAIDS/WHO, Geneva, 2003. 
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 Metoda trzecia 

Można podawać w tekście w nawiasie okrągłym pierwszy element opisu 

bibliograficznego (autor lub pierwszy wyraz tytułu) i rok wydania publikacji a 

także numery stron (tzw. harwardzki system odsyłaczy). 
 

Przykład 

„Wszyscy rozumiemy, że uczenie się jest pierwotne, a ocenianie wyników uczenia się 
jest wtórne, ale związek między tymi dwoma procesami jest niepewny” (Niemierko, 
2002, s. 9). 
 
Jeżeli w tekście wymienione jest już nazwisko autora publikacji, to w nawiasie okrągłym 

podajemy tylko rok wydania i ewentualnie numer strony.  

 

Przykład 

Jak podaje Bolesław Niemierko (2002, s. 9) uczenie się jest pierwotne, a ocenianie 
wtórne. 
 

Jeżeli kilka dokumentów ma tego samego autora i ten sam rok wydania, rozróżniamy je 

podając w  nawiasie okrągłym małe litery a, b, c… (w powołaniu i w wykazie przypisów). 

 

Przykład 

Jak podaje Bolesław Niemierko (2002a, s. 9) uczenie się jest pierwotne, a ocenianie 
wtórne. 
Metodyka oceniania uczniów jest tematem kolejnej książki Bolesława Niemierko 
(2002b). 
 
Stosując tę metodę przypisy w wykazie na końcu tekstu szeregujemy w układzie 

alfabetycznym wg nazwisk (lub pierwszego wyrazu tytułu) z rokiem wydania i małą literą 

(w  przypadku jej zastosowania) po pierwszym elemencie opisu. 

 

Przykład 

(…) 
NIEMIERKO Bolesław (2002a), Ocenianie szkolne bez tajemnic, 
Warszawa, ISBN 83-08284-8. 
NIEMIERKO Bolesław (2002b), Pomiar wyników kształcenia, Wyd. 3 popr., 
Warszawa, ISBN 83-02-07474-8. 

(…) 
 

Sporządzając przypisy do jednej publikacji, należy konsekwentnie stosować 

jedną z metod. 
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