
Seminarium – wymagania pisarstwa naukowego 

Rodzaje przypisów ze względu na funkcje i cel 
 

• przypis źródłowy zwykły 
 
1 K. Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2000, ss. 15-16. 

 
• przypis źródłowy rozszerzony 

 
2 R. Ciborowski, E. Gruszewska, K. Meredyk, Podstawy rachunku efektywności 
inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, s. 17. 
Wymierność wyników i nakładów odróżnia zatem efektywność od racjonalności. 

 
• przypis polemiczny 

 
3 Trudno zgodzić się z definicjami inwestycji prezentowanymi w publikacjach z okresu 
gospodarki centralnie planowanej. Są one bowiem wyrazem wąskiego, 
technokratycznego podejścia do problemu inwestowania, wynikającego niewątpliwie z 
istoty gospodarki socjalistycznej, w której głównymi inwestorami były przedsiębiorstwa 
państwowe. Por. W. Wójcikiewicz, Wstęp do teorii inwestowania, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1975, s. 43. 

 
• przypis dygresyjny 

 
4 Problem możliwości wykorzystania PPP w realizacji inwestycji współfinansowanych z 
funduszy unijnych jest jednak dość skomplikowany, gdyż pojawia się tutaj sprzeczność 
między subsydiarnym celem dotacji unijnych, a dochodowym nastawieniem partnera 
prywatnego. Zob. B. Korbus, PPP bez euro, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2006, 
nr 1, ss. 5-6. 

 
• przypis odsyłający 

 
5 Kwestie te zostały przedstawione w rozdziale 3. 

 
 6 Zob. tabela 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.artur-zimny.pl 



Seminarium – wymagania pisarstwa naukowego 

Rodzaje przypisów ze względu na źródło 
 

• przypis do pracy samoistnej 
 

1 E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, 
PWE, Warszawa 1990, s. 85. 

 
• przypis do artykułu w pracy zbiorowej 

 
2 A. Zimny, Udział społeczności wiejskich w realizacji gminnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, w: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, red. M. Błąd i 
D. Klepacka-Kołodziejska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2007, s. 
14. 

 
• przypis do artykułu w czasopiśmie 

 
3 A. Zimny, Fundusze unijne jako źródła finansowania inwestycji gminnych w sferze 
infrastruktury technicznej, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 9, s. 17. 

 
• przypis do aktów prawnych 

 
4 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków, Dz.U. z 2001 r., nr 72, poz. 747 z późn. zm. 

 
• przypisy do źródeł internetowych 

 
5 Za nami rok próby, przed nami rok działań, Serwis Samorządowy PAP, 
http://samorzad.pap.com.pl, 5 stycznia 2005 r. 
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