
Kraków, 23-02-2015r. 

 

Zasady odwoływania się do innych czasopism w kwartalniku 

“Agricultural Engineering” 

 
 

 

 

Każdy odsyłacz może odsyłać tylko do jednego opisu.  

Do każdego opisu musi odsyłać przynajmniej jeden odsyłacz. 

 

Odsyłacze: 
1. Na odsyłacz składa się nazwisko autora i rok wydania: (Kowalski, 2001) lub Kowalski 

(2001). Zaleca się podawanie imienia autora przy pierwszym odwołaniu się do jej/jego 

tekstów: Jan Kowalski (2001). Podawanie imienia lub inicjału imienia w odsyłaczu jest 

niedopuszczalne: (J.Kowalski. 2001). 

2. Jeśli autorem jest instytucja, podaje się jej pełną nazwę: (Główny Urząd Statystyczny. 

2009). 

3. Jeśli publikacja jest niedatowana. zamiast roku pisze się „bdw": Kowalski (bdw), 

(Eksploatacja i niezawodność, bdw). Analogiczną zasadę stosuje się w przypadku braku 

danych autorze dzieła (skrót: bda) 

4. Jeśli w spisie literatury znajduje się więcej niż jedna publikacja jednego autora z tego 

samego roku. w odsyłaczu i opisie rozróżnia się je literami dodanymi po roku (bez spacji): 

(Kowalski, 200la). 

5. Jeśli publikacja ma dwóch autorów, podaje się dwa nazwiska ze spójnikiem „i": (Kowalski 

i Nowak, 2001) lub Kowalski i Nowak (2001). Jeśli autorów jest więcej, spójnik „i" stawia 

się przed ostatnim: (Kowalski, Nowak i Kwiatkowska, 2001). 

6. Jeśli autorów jest od 3 do 5, podaje się wszystkie nazwiska tylko w pierwszym odsyłaczu: 

(Kowalski, Nowak i Kwiatkowska, 2001). W kolejnych odwołaniach do tej publikacji 

podaje się tylko pierwsze nazwisko z dodaniem „i in.": (Kowalski i in., 2001). 

7. Jeśli autorów jest więcej niż 5, we wszystkich odsyłaczach podaje się tylko pierwsze 

nazwisko z dodaniem „i in.". 

8. Odsyłacze można łączyć w jednym nawiasie, zachowując porządek alfabetyczny, a nie 

chronologiczny: (Kowalski, 2001, 2007; Nowak, 1993). 

9. Jeśli autor tekstu odwołuje się do publikacji znanej mu jedynie z omówienia przez autora 

innej publikacji, odsyłacz z przyimkiem „za:" odsyła do tej innej publikacji: 

(Nowakowski. 1998, za: Zieniecka, 2007). Natomiast w spisie literatury należy podać 

jedynie pracę, z której pochodzi omówienie (w tym wypadku: Zieniecka, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opisy publikacji: 

 

Wszystkie opisy zestawia się w porządku alfabetycznym w części „Literatura". Nie dzieli się 

opisów według źródeł (np. na książki i artykuły lub na źródła drukowane i internetowe). 

 

1. Opis książki 

Bobowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie edukacji (wyd. 2). 

Warszawa, Wydawnictwo XYZ. 

Anderson, J. R. (1998). Jak mózg się uczy. Przeł. J. Kwiatkowski. Warszawa, Żaczek. 

Uwagi: kolejność elementów opisu i wszystkie znaki interpunkcyjne są obowiązkowe. Tytuł 

książki pisze się kursywą. W książkach tłumaczonych z języków obcych podaje się nazwisko 

tłumacza. 

 

2. Opis pracy zbiorowej 

Zieniecka, P. (red.). (2002). Podstawy psychologii kształcenia. Kraków, Wydawnictwo ZYX. 

ISBN... 

Uwaga: opis pracy zbiorowej umieszcza się tylko wtedy, autor odwołuje się w tekście do 

całej pracy, a nie do jej poszczególnych rozdziałów. 

 

3. Opis rozdziału w pracy zbiorowej 

Kowalski, A. (1990). O emocjach inaczej. [W]: P. Jankiewicz (red.), Emocje i motywacje (t. 

3, 235-302). Warszawa, Wydawnictwo XYZ. 

 

Uwagi: kursywą pisze się tylko tytuł pracy zbiorowej. Zastąpienie nazwiska autora i tytułu 

rozdziału nazwiskiem redaktora i tytułem pracy zbiorowej jest niedopuszczalne. 

 

4. Opis artykułu w czasopiśmie naukowym 

Carstensen, L. L. (1992). Social and emotional patterns in adulthood: support for 

socioemotional selectivity theory. Psychology and Aging, 7, 331-338. 

Arnold, C. (2005). An introduction to hierarchical linear models. Measurement & Evaluation 

in Counseling & Development, 25(2), 58-90. 

Kowalski, K. (1998). Efektywność produkcji biopaliw. Agricultural Engineering, 4(132), 

DOI: http://dx.medra.org/10.14654/ir.1998.132.007. 

Uwagi: Kursywą pisze się tylko tytuł czasopisma. Podawanie numerów stron, na których 

znajduje się artykuł, jest obowiązkowe. W czasopismach anglosaskich, które stosują podział 

na tomy i w obrębie tomu na zeszyty zachowujące ciągłą numerację stron, po tytule 

czasopisma podaje się numer tomu(kursywą) i numery stron: 7, 331-338. Jeśli w każdym 

zeszycie strony są numerowane od początku, podaje się też numer zeszytu - w nawiasie, 

prostym drukiem, bez spacji: 25(2), 58-90. W pismach, w których nie obowiązuje podział na 

tomy, po tytule podaje się tylko numer zeszytu i numery stron: 7,27-35. 

 

5. Opis artykułu w druku 

Tatkiewicz, R. (w druku). Wpływ izolacji społecznej na samoocenę ucznia. Edukacja, 3. 

 

6. Opis referatu 

Ostrowski, E. (2007). Biomasa w rolnictwie. Referat przedstawiony na XX Szkole Naukowej 

PNTiO, Zakopane. 

 

 

 



7. Opis pracy niepublikowanej 

Roszkowska, G. (2004). Polska adaptacja testu ABC [Niepublikowana praca magisterska]. 

Warszawa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. 

 

8. Opis publikacji, której autorem jest instytucja 

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2000). O nauczaniu języków obcych. Biblioteczka 

Reformy, 27. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

9. Opis artykułu z gazety codziennej, tygodnika łub miesięcznika 

Kowalski, J. (2012). Sołtys, minister, śmieciarz. Gazeta Wyborcza, 20 stycznia, 11. 

Cheda, R. (2012). Służba nie drużba. Polityka, 3, 44-46. 

 

10. Opis artykułu opublikowanego w czasopiśmie internetowym 

Konecki, K. T. (2005). Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii 

wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 1(1). Pobrano 

z: http://www.qualitativesociologyreview.Org/PL/Volume l/PS J 11 Konecki.pdf 

 

11. Opis datowanej pracy opublikowanej w Internecie 

Główny Urząd Statystyczny (2010). Struktura ludności według wieku w latach 1975-2030. 

Pobrano z http://www.stat.gov.pl/gus/5840 646 PLK HTML.htm 

Uwaga: opisu źródeł internetowych nie należy kończyć kropką. 

 

12. Opis niedatowanej pracy opublikowanej w Internecie 

Nowoczesna Rodzina (bdw.). Pobrane 12 listopada 2011 z http://www.obiadrodzinny.pl 

 

13. Opis blogu lub czatu 

Kulczycki, E. (2011). Lista czasopism punktowanych nie obowiązuje?' [Blog]. Pobrano z 

http://ekulczycki .pl/warsztatbadacza/lista-czasopism -piinlctnwanych-nieobowiązuje/ 

 

14. Opis zbioru danych 

Europejski Sondaż Społeczny (2011). Population statistics [Zbiór danych i książka kodowa]. 

Pobrano z http://ess.nsd.uib.no/ess/round5/ 

 

Przygotowane na podstawie: American Psychological Association. (2010). Publication 

Manuał of the American Psychological Association (wyd. 6). Washington: American 

Psychological Association. 

 

http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/V
http://www.stat.gov.pl/gus/5840
http://ekulczycki/
http://ess.nsd.uib.no/ess/round5/

