
Zasady sporządzania przypisów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Seria Prawnicza 

 

1. Numeracja przypisów jest ciągła.  
2. Przypis jest traktowany jak zdanie, dlatego powinien zaczynać się dużą literą, zaś 

kończyć kropką. 
3. W tekście numer przypisu umieszcza się bez spacji po wyrazie, przed przecinkiem lub 

kropką kończącą zdanie. 
4. Dzieło autora, które jest powoływane po raz pierwszy należy cytować w następujący 

sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko, po przecinku tytuł dzieła kursywą, miejsce 
i rok wydania, strony, np. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. 
Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 42. 

5. Artykuł z czasopisma naukowego należy cytować w następujący sposób: inicjał 
imienia z kropką, nazwisko, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma (w cudzysłowie 
„….”), cyframi arabskimi tom, po przecinku numer zeszytu, następnie, rok wydania, 
cytowane strony, np. S. Grobel, Niektóre aspekty winy w prawie cywilnym, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza”, Prawo 10, 2011, s. 62.  

6. Artykuł z publikacji zbiorowej należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia 
autora z kropką, nazwisko, tytuł artykułu w kursywie, przecinek, a następnie [w:], 
tytuł publikacji zbiorowej w kursywie, redaktora(redaktorów), miejsce wydania i 
strony, np. A. Dębiński, Prawo rzymskie a systematyka prawa kanonicznego, [w:] 
‘Leges sapere’. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w 
pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, 
Kraków 2008, s. 135 i n. 

7. Cytowanie po raz kolejny dzieło tego samego autora należy cytować w następujący 
sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko, po przecinku skrót op. cit. w kursywie i 
numer strony lub pierwsze słowa tytułu w kursywie z trzema kropkami i numerem 
strony, np.  S. Grobel, op. cit., s. 64 lub S. Grobel, Niektóre aspekty…, s. 64. 

8.  Jeśli w tekście artykułu znajdą się obok siebie w kolejnych przypisach dwa 
odniesienia do jednej pozycji tego samego autora, należy stosować skrót Tamże, 
pisany kursywą, np. przypis 1 – S. Grobel, Niektóre aspekty…, s. 64; przypis 2 – 
Tamże, s. 66. 

9. Jeśli w jednym artykule jest cytowanych kilka tekstów tego samego autora, należy w 
przypisach (dalszych, nie dotyczy to pierwszego przypisu z danej pozycji) 
wprowadzić jednoznaczny skrót tytułu, który zróżnicuje te pozycje, po nim …, bez 
kursywy, np. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 121 i n.; E. Ura, 
Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich 
wykonanie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza”, 
Prawo 1, 2003, s. 401 – w przypisach dalszych należy cytować: (jeśli znajdą się w 
jednym przypisie) E. Ura, Prawo … s. 121 i n.; Tenże, Obowiązki pracowników …, s. 
405; (jeśli w różnych przypisach) E. Ura, Prawo … s. 121 i n.; oraz E. Ura, Obowiązki 
pracowników …, s. 405. 


