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Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych 

kryteriów spełniający zadania informacyjne. 

Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej: 

 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.  

 Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (lub 

ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane.  

 W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, 

funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, 

profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd.  

 Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona 

oddzielając je od siebie przecinkami.  

 Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis 

zaczyna się od tytułu.  

Jeśli autorów jest więcej niż trzech, po tytule podajemy dane pierwszej osoby 

(lub podkreślonej przez wydawcę).  

 Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy 

w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!  

 Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest 

wydanie – ten element opisu pomijamy!  

 Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popr. 

uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz.  

 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.  

 Trzeba podać rok (datę) wydania i numer ISBN!! - ang. International Standard 

Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - 10-cyfrowy 

lub 13-cyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce. 
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Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. W 

książkach nie posiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy.  

 Znaki przestankowe ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie!!! Każdy 

element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem 

interpunkcyjnym. 

 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na 

okładce ! 
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OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI 

Obowiązkowe elementy opisu: 

Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN 

Przykłady: 

Zborowski Adam: Drenaż limfatyczny. 2006. ISBN 83-901785-6-7 

Sefrin Peter, Schua Rainer: Postępowanie w nagłych zagrożeniach 

zdrowotnych. Wyd. 2. 2007. ISBN 978-83-60290-51-4 

Medycyna ratunkowa na dyżurze. Red. Samuel M. Keim. 2006. ISBN 83-

200-3106-0  

(w przypadku prac zbiorowych)  

Podręcznik doraźnej pomocy medycznej. Jonathan P. Wyatt (i in.). 2003. 

ISBN 83-200-2830-2  

(w przypadku więcej niż 3 autorów) 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI 

Obowiązkowe elementy opisu: 

Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN. 

Tytuł rozdziału, numery stron 

 Przykład: 

Zborowski Adam: Masaż w wybranych jednostkach chorobowych. 2006. ISBN 83-

87046-02-7. Rozedma płuc, s. 40-43 
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OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI W PRACY 

ZBIOROWEJ 

Obowiązkowe elementy opisu: 

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału.  W: Tytuł pracy zbiorowej. 

Rok wydania. ISBN, numery stron 

Przykład: 

Samochocki Zbigniew: Choroby alergiczne skóry. W: Dermatologia w 

praktyce. Pod red. Marii Błaszczyk-Kostaneckiej, Hanny Wolskiej. 2005. 

ISBN 83-200-2955-4, s. 64-80  

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA 

Obowiązkowe elementy opisu: 

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok, numer 

czasopisma, strony 

 Przykłady: 

Brzozowski Wojciech: Niewydolność serca. "Służba Zdrowia" 2007, nr 42-

45, s. 30-35  

Zasada Aneta: Ratunek dla wymagającej. "Beauty Forum" 2008, nr 6, s. 20-

21 
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OPIS STRONY INTERNETOWEJ 

Autor: Tytuł pracy [online]. [Data dostępu]. Dostępny w Internecie: <link> 

Przykłady:  

Łokieć tenisisty [online]. [dostęp: 20 listopada 2015]. Dostępny w Internecie: 

<http://www.emedica.pl/szczeg_choroby.php3?nr=146&typ=1&nazwa=orto

pedia> 

Jędrysik Aleksandra: Hanna Chrzanowska – prekursorka pielęgniarstwa 

rodzinnego [online]. [dostęp: 15 marca 2017]. Dostępny w Internecie: 

<http://dsz.katowice.pl/e107_files/doko/HANNA.pdf> 
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