SPOSÓB CYTOWANIA
Zapis bibliograficzny w przypisach dolnych powinien być wykonany następująco:
1. Monografia: inicjał imienia i nazwisko autora (kapitalikami), tytuł dzieła kursywą, tom (jeśli
występuje), miejsce i rok wydania, numer przywoływanej strony ze znakiem „s.”, np.
1

B. SZEWCZUL, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia
konsekrowanego na podstawie dokumentów kościelnych z lat 1917-1996, Warszawa 2002, s. 33.
2

Księga pamiątkowa Wydziału Prawa Kanonicznego ATK/UKSW 1954-2004, red. J.
Wroceński, B. Szewczul. S. Kobiałka, Warszawa 2005, s. 15.
2. Rozdział w publikacji zbiorowej: przed tytułem publikacji i jej redaktorem należy podać inicjał
imienia i nazwisko autora (kapitalikami), tytuł przywoływanego rozdziału (kursywą) „w:” (bez
nawiasów), tytuł dzieła zbiorowego (bez kursywy), po skrócie „red.” inicjały imion i nazwiska
redaktorów, miejsce i rok wydania, strony, np.
1

J. WROCEŃSKI, Pozycja prezbiterium w Kościele partykularnym, w: Kościół partykularny w
Kodeksie Jana Pawła II, red. J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 91-114.
2

M. STOKŁOSA, Prawne formy definitywnego wystąpienia z instytutu zakonnego, w: «Ars boni et
aequi». Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z
okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010, s. 501524.

3. Artykuł: inicjał imienia i nazwisko autora (kapitalikami), tytuł artykułu kursywą, tytuł
czasopisma (w pełnym brzmieniu i bez cudzysłowu), rocznik, rok wydania w nawiasie, numer
czasopisma w danym roku lub zeszytu, numer przywoływanych stron, np.
1

M. STOKŁOSA, Utrata przynależności do stanu duchownego na podstawie specjalnych
uprawnień przyznanych Kongregacji ds. Duchowieństwa, Prawo Kanoniczne 54(2011), nr 1-2, s.
43-75.
4. Orzeczenia: nazwa orzeczenia, nazwa organu, który je wydał, data wydania, sygnatura akt oraz
(jeśli orzeczenie było publikowane) wskazanie miejsca publikacji i numerów stron, np.
1

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07, OTK 2009, Nr 11 A, poz.
163.
5. Akty prawne: pełen tytuł (jeśli nie został podany w tekście), miejsce publikacji, nazwy
kodeksów, ustaw oraz ich skróty (małymi literami). Traktaty, konwencje itp. wielką literą
piszemy wyraz rozpoczynający tytuł, np.:
1

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca 1993 r.,
Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318.
2

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, t.j. Dz. U. z 2005
r., Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.

6. Publikacje internetowe: w przypisie podać autora i tytuł publikacji, adres strony www z datą
dostępu do niej, np.
1

K. DĘBOWSKA, Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski a zakony żeńskie (KWPŻZZ, Warszawa, 24.
04. 2001),
http://www.zakony-zenskie.pl/index.php/biblioteka/46-konferencje-referaty-artykuyteksty/123--kardyna-stefan-wyszyski-prymas-polski-a-zakony-eskie-kwpzz-warszawa-24-04-2001[dostęp: 10.07.2013].

7. Tłumaczenie pracy: po tytule książki lub artykułu podać inicjał imienia i nazwisko tłumacza,
poprzedzony skrótem „tłum.” i odwołaniem do języka oryginału. np.:
1

E. GAMBARI, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, tłum. z włos. J. E. Bielecki, Kraków,
1998, s. 38.

8. Jeżeli praca była już cytowana w innym przypisie, przy jej kolejnym przywoływaniu należy
umieścić inicjał imienia i nazwisko autora, jednoznaczny skrót tytułu, numer powoływanej
strony lub zasygnalizować odpowiednio skrótami art. cyt. lub dz. cyt. umieszczanymi po
nazwisku autora, jeśli wyżej cytowana była tylko jedna pozycja tego autora, bądź po nazwisku i
skrócie tytułu - jeśli wyżej cytowane były różne prace tego samego autora.
J. KAŁOWSKI, Życie braterskie…, s. 54.
J. KAŁOWSKI, Życie braterskie…, dz. cyt., s. 54.
J. KAŁOWSKI, dz. cyt. s. 54.
Przywoływanie pozycji cytowanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym sygnalizuje się
słowem TAMŻE.
W przypadku przywoływania następujących bezpośrednio po sobie różnych prac tego samego
autora, inicjał imienia i nazwisko zastępuje się słowem TENŻE.

