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Sporządzanie przypisów w stylu APA – Wydział Ekonomiczny 

 

1. Zasady przywoływania publikacji w tekście 

 

a) jeden autor – bez względu na to, ile razy jest przywoływana praca, należy podać nazwisko 

autora i rok publikacji pracy; w przypadku więcej niż jednej pracy danego autora, opublikowanej 

w tym samym roku należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (2015a, 2015b); 

Jak stwierdza Nowak (2019, s. 17)… 

Badania wskazują, że... (Angielski, 1997, s. 30). 

 

b) dwóch autorów – bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca, zawsze należy podać 

nazwiska obu autorów i rok publikacji pracy; w przypadku więcej niż jednej pracy tych autorów, 

opublikowanej w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu; nazwiska autorów zawsze 

należy łączyć spójnikiem „i”; 

Jak sugerują Nowak i Angielski (1989, s. 77)… 

Badania wskazują, że... (Nowakowa i Angielska, 1995, s. 79–102). 

 

c) trzech autorów – przywołanie po raz pierwszy: należy wymienić nazwiska wszystkich autorów,  

rozdzielając je przecinkami i stawiając spójnik „i” pomiędzy ostatnimi nazwiskami; przy kolejnych  

wskazaniach tej samej pracy można zastosować określenie „i współpracownicy” (w przypadku  

umieszczenia przywołania nazwisk w strukturze zdania) lub „i in.” (w przypadku, gdy nazwiska 

autorów nie stanowią części struktury zdania);  

Przywołanie po raz pierwszy: 

Jak sugerują Nowakowa, Angielski i Nowak (2019, s. 68)... 

Badania (Nowakowa, Angielski i Nowak, 2013, s. 78) wskazują, że... 

 

Kolejne przywołania: 

Badania Nowakowej i współpracowników (2019, s. 68) wskazują, że...  

Badania te (Nowakowa i in., 2013, s. 78)... 

 

d) czterech i więcej autorów – wymienić należy tylko nazwisko pierwszego autora, zarówno gdy 

praca jest przywoływana po raz pierwszy, jak i w późniejszych przywołaniach, natomiast 

pozostałych autorów należy określić jako współpracowników (w strukturze zdania) lub zastąpić 

skrótem i in. (gdy nazwiska nie stanowią części struktury zdania). W bibliografii należy umieścić 

nazwiska wszystkich autorów pracy;  

Nowak i współpracownicy twierdzą, że... (1999, s. 85). 

Pierwsze badania na ten temat (Nowak i in., 2007, s. 45) sugerują... 
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e) przywoływanie jednocześnie kilku prac – należy wymienić je alfabetycznie, według nazwiska  

pierwszego autora; przywołania kolejnych prac muszą być oddzielone średnikiem i umieszczone w  

nawiasie; lata wydania prac tego samego autora/autorów muszą być oddzielone przecinkiem; 

(Kowalczyk, 2015, s. 67; Nowak i Kowalczyk, 2018, s. 78–98). 

(Kowalczyk, 1995, 2009, 2017a, 2017b; Nowak i Kowalczyk, 2018). 

 

f) przywoływanie pracy za innym autorem stosujemy w tekście, natomiast w bibliografii 

umieszczamy jedynie pracę czytaną; 

Jak wykazał Kozioł (1998; za: Sarna, 2018, s. 34)... 

Badania sugerują, że... (Kozioł, 1991; za: Sarna, 2008, s. 78). 

 

g) jeśli nie ma autora – w tekście podajemy tytuł pracy (książki, słowniki zapisujemy kursywą). 

Jeśli tytuł jest długi, można podać tylko jego początek (dwa-trzy pierwsze słowa). 

Jak ustalili ekonomiści (Współczesne teorie ekonomiczne…, 2019, s. 42). 

 

2. Sporządzanie bibliografii 

 

Zestawienie powinno zawierać jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście, które były 

przeczytane przez autora tekstu, nie należy umieszczać w bibliografii prac, które przywoływano za 

innym autorem. Nie należy numerować/wypunktowywać kolejnych prac, każdą nową pracę należy 

zacząć od nowego akapitu. Prace zapisujemy alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora. 

Prace tego samego autora należy podać w alfabetycznej kolejności tytułów publikacji.  

 

a) Książka jednego autora:  

Angielski, M. (1998). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. Warszawa: 

Wydawnictwo SGGW. 

 

b) Książka wielu autorów:  

Angielski, M., Niemiecki, J. (2005). Historia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. 

 

c) Opis rozdziału w książce:  

Angielski, M. (2011). „Historia ekonomii”. W: J. Niemiecki (red.). Współczesne teorie w naukach 

o zarządzaniu i jakości (s. 77–99). Warszawa: Wydawnictwo SGGW. 

 

d) Opis książki pod redakcją:  

Angielski, M., Niemiecki, J. (red.). (2004). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. 

Warszawa: Wydawnictwo SGGW. 
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e) Opis artykułu w czasopiśmie (wszystkie człony tytułu czasopisma – poza spójnikami i 

przyimkami – zapisywane są wielkimi literami; jeśli czasopismo posiada osobną numerację 

zeszytów, numer zeszytu zapisujemy po numerze rocznika w nawiasie i bez kursywy), należy podać 

zakres stron tekstu.  

Angielski, M. (2021). Współczesne teorie ekonomiczne. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 

15(1), s. 75–93. 

 

f) Opis artykułu z numerem DOI:  

Angielski, M. (2019). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. Acta Scientiarum 

Polonorum Oeconomia, 9, s. 159–168. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.147. 

 

g) Opis pracy niepublikowanej:  

Angielski, M. (w druku). Wizje przyszłości w naukach społecznych. Studia Ekonomiczne Regionu 

Łódzkiego. 

 

h) Tekst ze strony internetowej:  

Niemiecki, J. (2021). Materiały archiwalne dotyczące historii nauk ekonomicznych. Pobrano z: 

http://ekonomia.edu.pl/biuletyn/b14/b14_1.pdf (dostęp: 01.04.2021). 

 

i) Jeśli nie ma autora:  

Słownik poprawnej polszczyzny. (2003). Warszawa: PWN. 

 

3. Sporządzanie opisów tabel i rysunków 
 

a) opis tabeli:  

Przed tabelą: Tab. 1. …………….. (Tytuł tabeli)  

Pod tabelą: Źródło: wskazanie źródła według zasad obowiązujących przy tworzeniu przypisów.  

 

b) opis rysunku/zdjęcia:  

Pod rysunkiem: Rys. 1. …………… (Tytuł rysunku)  

Pod tytułem: Źródło: wskazanie źródła według zasad obowiązujących przy tworzeniu przypisów 

 


